
 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย รหัสวิชา ส31103 

 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4/1 4/3 4/5 4/9 4/11   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยการเรียน 
 

 
นางสาวสุทธาวรรณ  งามศัพท์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลัย ปทุมธาน ี
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย (ส31103) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 4/3 4/5 4/9 4/11  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online onair ondemand onhand 

1 1 - 4  
มิ.ย. 64 

เวลาและยุค
สมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

Google 
meet 
Skp  

online 

- - - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบค าถาม
ในห้องเรียน 

Line Group -  

2 7 - 11  
มิ.ย. 64 

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์  
5 ขั้นตอน 

Google 
meet 
Skp  

online 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=A

2jCI99nMg8 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่  1 
3. น าเสนอวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ 

Line Group 5  

3 14 - 18  
มิ.ย. 64 

-การตั้งถ่ินฐาน
ในดินแดนไทย 
-ถิ่นเดิมของชน
ชาติไทย 

Google 
meet 
Skp  

online 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2. การตอบค าถาม
ในห้องเรียน 

Line Group -  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2jCI99nMg8
https://www.youtube.com/watch?v=A2jCI99nMg8
https://www.youtube.com/watch?v=A2jCI99nMg8


สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online Onair ondemand onhand 

4 21 - 25  
มิ.ย. 64 

รัฐโบราณใน
ดินแดนไทย 
-แคว้นตาม 
พรลิงค์ 
-อาณาจักร
ทวารวดี 
-อาณาจักรศรี
วิชัย 
-แคว้นละโว้ 
-แคว้นหริภุญชัย 

Google 
meet 
Skp  

online 

- - - 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่ 2 
3. เส้น timeline 
แสดง การเกิดรัฐ
โบราณในไทย 
4. แบบทดสอบ 20 
ข้อ (10 คะแนน) 

Line Group 12 
-เส้น 
timeline 
2 คะแนน 
-แบบทด 
สอบ 10 
คะแนน 

 

 

5 28 มิ.ย.- 
2 ก.ค. 64 

รัฐไทยใน
ดินแดนไทย 
-แคว้นโยนก
เชียงแสน 
-แคว้นหิรัญนคร
เงินยาง 
-แคว้นพะเยา 

Google 
meet 
Skp  

online 

- - - 1. การเข้าเรียน 
2. เส้น timeline 
แสดง การเกิดรัฐ
ไทยในดินแดนไทย 

Line Group 3  

 



สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online Onair ondemand onhand 

6 5-9 
ก.ค. 64 

รัฐไทยใน
ดินแดนไทย 
-อาณาจักร
ล้านนา 
-อาณาจัก
สุโขทัย 
-แคว้นสุพรรณ
ภูม ิ

Google 
meet 
Skp  

online 

- https://drive.google
.com/file/d/1HfI47Y

-YrLmHY-kn9gW-
nM8dd5zPCe9M/vi

ew 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 

Line Group -  

7 12-16 
ก.ค. 64 

รัฐไทยใน
ดินแดนไทย 
-อาณาจักร
อยุธยา 
-อาณาจักร
ธนบุรี 
-อาณาจักร
รัตนโกสินทร์ 

Google 
meet 
Skp  

online 

- https://drive.google
.com/file/d/1zKqCC
KdOcLfzauB5dxws9
doQkgEGmhsN/vie

w 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
3.การลงต าแหน่ง
รัฐต่างๆ ในแผนที่ 
4. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่ 3 

Line Group 5  
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online Onair ondemand onhand 

8 19 - 23 
ก.ค. 64 

- ความส าคัญ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์
ต่อชาติไทยใน
ด้านต่างๆ 

Google 
meet 
Skp  

online 

- - - 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท  บทที่ 4 
 

Line Group 5  

9 26 – 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาได้ท างานที่รับมอบหมาย 

10 2 - 6 
ส.ค. 64 

การปรับปรุง
ประเทศสมัย
รัชกาลที่ 5 
- การปฏิรูปการ
ปกครอง 
- การเลิกระบบ
ไพร่และการเลิก
ทาส 
- การเสด็จ
ประพาสต้น 

Google 
meet 
Skp  

online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=i8

K73YRUacU 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
3. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่ 5 
4. แบบทดสอบ 
20 ข้อ 10 
คะแนน (สอบใน
ระบบออนไลน์) 

Line Group 15  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i8K73YRUacU
https://www.youtube.com/watch?v=i8K73YRUacU
https://www.youtube.com/watch?v=i8K73YRUacU


สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online Onair ondemand onhand 

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

การเปลี่ยน 
แปลงการปก 
ครอง พ.ศ. 
2475 
- ก่อนเปลี่ยน 
แปลงการปก 
ครอง 
- สาเหตุของ
การเปลี่ยน 
แปลง 

Google 
meet 
Skp  

online 

- - - 1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท  บทที่ 6 
 

Line Group 5  

12 16 – 20 
ส.ค. 64 

บทบาทของสตรี
ไทย 
- ด้านการเมือง  
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคม 

Google 
meet 
Skp  

online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=v

NVkGF8AEHA 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
3. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่ 7 

Line Group 5  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vNVkGF8AEHA
https://www.youtube.com/watch?v=vNVkGF8AEHA
https://www.youtube.com/watch?v=vNVkGF8AEHA


สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online Onair ondemand onhand 

13 23 - 27 
ส.ค. 64 

วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ไทย 

Google 
meet Skp 

online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=b

JZLYwbRTVU 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
3. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่ 8 

Line Group 5  

14 30 ส.ค.- 
3 ก.ย. 64 

อิทธิพลของ
วัฒนธรรม
ตะวันออกต่อ
สังคมไทย 

Google 
meet Skp 

online 

- - - 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 

Line Group -  

15 6 - 10 
ก.ย. 64 

อิทธิพลของ
วัฒนธรรม
ตะวันตกต่อ
สังคมไทย 

Google 
meet Skp 

online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=1

bhcHJHnhsA 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
3.แบบฝึกหัด 
ท้ายบท  บทที่ 9 

Line Group 5  

16 13 - 17 
ก.ย. 64 

บุคคลส าคัญที่
มีส่วนสร้าง 
วัฒนธรรม 
ไทยและ
ประวัติศาสตร์
ไทย 

Google 
meet Skp 

online 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
3. แบบฝึกหัด 
ท้ายบท บทที่ 10 

Line Group 5  

https://www.youtube.com/watch?v=bJZLYwbRTVU
https://www.youtube.com/watch?v=bJZLYwbRTVU
https://www.youtube.com/watch?v=bJZLYwbRTVU
https://www.youtube.com/watch?v=1bhcHJHnhsA
https://www.youtube.com/watch?v=1bhcHJHnhsA
https://www.youtube.com/watch?v=1bhcHJHnhsA


สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝึกหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง
ชิ้นงาน online Onair ondemand onhand 

17 20 - 24 
ก.ย. 64 

บุคคลส าคัญที่
ส่งเสริมการ
สร้างภูมิ 
ปัญญาไทย
และ
วัฒนธรรมไทย 

Google 
meet Skp  

online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=L

XXMDQJahUs 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การตอบ
ค าถามในชั้นเรียน 
 

Line Group - Line Group 

18 27 - 28 
ก.ย. 64 

เฉลยแบบฝึก 
หัด ทบทวน
ความรู้ เพื่อ
เตรียมสอบ
ปลายภาค 

Google 
meet Skp  

online 

-  - - 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
 

Line Group -  

19 29 - 30 
ก.ย.  64 

ทบทวนความ 
รู้ ถามตอบใน
ห้องเรียน 

Google 
meet Skp  

online 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.การตอบค าถาม 
 

Line Group -  

20 1,4-6 
ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 30 
 

รวมคะแนน 100  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LXXMDQJahUs
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