
 
 
      

 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาสังคมศึกษา 3 รหัสวิชา ส22101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2,2/4,2/6,2/8 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 

นางสาวพรพิมล อาจชอบการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวฒันธรรม 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



 

แผนการจัดการเรียนรูร้ะยะยาวรายวิชาสังคมศึกษา 3 (ส22101)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2/2,2/4,2/6,2/8,2/10 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศกึษา 2564 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

มาตราส่วน 
- ความหมาย 
- ประเภทมาตราส่วน 
- วิธีการคำนวณมาตรา
ส่วน 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.google.com/
url?sa=t&source=web&rct
=j&url=https://m.youtub
e.com/watch%3Fv%3DF
welvuiLuTw&ved=2ahUK
EwjShIugo-
zxAhUjumMGHacRBioQw
qsBegQIBBAE&usg=AOvVa
w3fcILxlWFm1H2zUokUS
7LM 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ
4.แบบทดสอบ 

Line 
 group 

 

5 
 

- 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64 

1.ทิศ 
- ความหมายทิศ 
- ประเภทของทิศ 
2.สัญลักษณ์ 
- ความหมายสัญลักษณ์ 
ประเภทของสัญลักษณ์ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://images.app.goo.gl
/qN7zRo65zs7cZokYA 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 

Line 
 group 

 

10 - 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64 

ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต
ของทวีปยุโรป 
 

Google meet 
Skp online 

 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
4.แบบทดสอบ 

Line 
 Group 

 

5 - 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DFwelvuiLuTw&ved=2ahUKEwjShIugo-zxAhUjumMGHacRBioQwqsBegQIBBAE&usg=AOvVaw3fcILxlWFm1H2zUokUS7LM
https://images.app.goo.gl/qN7zRo65zs7cZokYA
https://images.app.goo.gl/qN7zRo65zs7cZokYA


 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1. ลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปยุโรป 
2. แหล่งน้ำในทวีปยุโรป 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.google.com/
url?sa=t&source=web&rct
=j&url=http://www.thaigo
odview.com/library/conte
st2553/type2/social04/10/
005.html&ved=2ahUKEwjy
8q-
5puzxAhVozDgGHQvYCxU
QFjABegQICxAC&usg=AOv
Va 
 

 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
4.กิจกรรมเที่ยวทิพย์ 
 

Line 
 group 

 

5 - 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

ลักษณะภูมิอากาศของ 
ทวีปยุโรป 

Google meet 
Skp online 

 

- https://sites.google.com/si
te/thwiptangbnlok/haelng
-thxng-theiyw/laksna-
phumiprathes-laea-
phumi-xakas-khxng-thwip-
yurop 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
 

Line 
 group 

 

5 
 

- 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.ประชากรของยุโรป 
3.เศรษฐกิจของยุโรป 
 

Google meet 
Skp online 

 

-  
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
 
 
 
 

Line 
 group 

 
 
 
 

 

5 
 

- 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/social04/10/005.html&ved=2ahUKEwjy8q-5puzxAhVozDgGHQvYCxUQFjABegQICxAC&usg=AOvVa
https://sites.google.com/site/thwiptangbnlok/haelng-thxng-theiyw/laksna-phumiprathes-laea-phumi-xakas-khxng-thwip-yurop
https://sites.google.com/site/thwiptangbnlok/haelng-thxng-theiyw/laksna-phumiprathes-laea-phumi-xakas-khxng-thwip-yurop
https://sites.google.com/site/thwiptangbnlok/haelng-thxng-theiyw/laksna-phumiprathes-laea-phumi-xakas-khxng-thwip-yurop
https://sites.google.com/site/thwiptangbnlok/haelng-thxng-theiyw/laksna-phumiprathes-laea-phumi-xakas-khxng-thwip-yurop
https://sites.google.com/site/thwiptangbnlok/haelng-thxng-theiyw/laksna-phumiprathes-laea-phumi-xakas-khxng-thwip-yurop
https://sites.google.com/site/thwiptangbnlok/haelng-thxng-theiyw/laksna-phumiprathes-laea-phumi-xakas-khxng-thwip-yurop


 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1. การคมนาคมขนส่งของ 
ทวีปยุโรป 
2. ภัยพิบัติในทวีปยุโรป 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=
http://pcw-nline.school/wp-
content/uploads/2021/05/%
25E0%25B8%25A0%25E0%2
5B8%25B1%25E0%25B8%25
A2%25E0%25B8%259E%25E
0%25B8%25B4%25E0%25B8
%259A%25E0%25B8%25B1%
25E0%25B8%2595%25E0%2
5B8%25B4.pdf&ved=2ahUKE
wiR1v_bqezxAhU0meYKHZsp
BxMQFjADegQIIhAC&usg=AOv
Vaw3B00uxlp6CjfUuU-jRA2qD 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.ใบงาน 
เรื่อง การคมนาคม 
4.กิจกรรมถาม
ตอบ 
 

Line 
 group 

 

5 
 

- 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การจัดการภัยพิบัติใน 
ทวีปยุโรป 
2.ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 
ทวีปยุโรป 
3.แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในทวีปยุโรป 

Google meet 
Skp online 

 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถาม
ตอบ 
4.แบบทดสอบ 

Line 
 group 

 

10 
 

- 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

 
หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

 
 
 



 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

ที่ตั้ง ขนาดและอาณาเขต
ของทวีปแอฟริกา 

Google meet 
Skp online 

- https://www.google.com/url?sa=t&so
urce=web&rct=j&url=https://sites.goo
gle.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-
rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-
tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhX
Y5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg
=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
4.แบบทดสอบ 

Line 
 group 

5 - 

11 9 –13 
ส.ค. 64 

1.ลักษณะภูมิประเทศของ
ทวีปแอฟริกา 
2.แหล่งน้ำในทวีปแอฟริกา 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.google.com/url?sa=t&so
urce=web&rct=j&url=http://119.46.16
6.126/self_all/selfaccess8/m2/186/les
son5/1_4.php&ved=2ahUKEwjkieTBq-
zxAhXRyjgGHT3fD4kQFjAAegQIAxAC&
usg=AOvVaw0uopWdN1RGx02NMOE8
PCis&cshid=1626601717848 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 

Line 
 group 

 

5 - 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

ลักษณะภูมิอากาศของ 
ทวีปแอฟริกา 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - 
 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 

Line 
 group 

 

5 
 

- 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

1.ทรัพยากรธรรมชาติใน
ทวีปแอฟริกา 
2.ประชากรของทวีป
แอฟริกา 
 
 

Google meet 
Skp online 

 

- sa=t&source=web&rct=j&url=
http://210.86.210.116/chalen
gsak/units/unit5/chapter5/ch
apter5_6/africa/africa_4_pop
ulation.htm&ved=2ahUKEwiQ
mu_Ru-zxAhWljuYKHX-LC-
MQFjATegQIIRAC&usg=AOvVa
w2-
s1Rtwd6Kf0LuPA7Zk7Er&cshi
d=1626606087380 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจด
บันทึกเนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 

Line 
 group 

 

3 - 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/thwip-exef-rika/khx-mul-thwip-exefi/xanakhet-tidtx&ved=2ahUKEwib36XOvOzxAhXY5nMBHWFrAUwQFjACegQIFhAC&usg=AOvVaw2WZGJ-yIyZpgrpj9487hiT
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://119.46.166.126/self_all/selfaccess8/m2/186/lesson5/1_4.php&ved=2ahUKEwjkieTBq-zxAhXRyjgGHT3fD4kQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0uopWdN1RGx02NMOE8PCis&cshid=1626601717848
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สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

1.เศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา 
2.การคมนาคมขนส่งของ
ทวีปแอฟริกา 
 

Google meet 
Skp online 

 

 sa=t&source=web&rct
=j&url=http://119.46.1
66.126/self_all/selfacc
ess8/m2/186/lesson5/
menu1.php&ved=2ah
UKEwiW18CcvOzxAhX
3_XMBHTFeA90QFjAC
egQIFRAC&usg=AOvVa
w2rKObHPV6glyR9VjI0
YW5X 
 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจดบันทึก
เนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
 

Line 
 group 

 

2 - 

15 6 – 10 
 ก.ย. 64 

ภัยพิบัตใินทวีปแอฟริกา Google meet 
Skp online 

 

  - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจดบันทึก
เนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
 
 

Line 
 group 

 

2 - 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

การจัดการภัยพิบัติใน
ทวีปแอฟริกา 

Google meet 
Skp online 

 

-  - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจดบันทึก
เนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
 
 

Line 
 group 

 
 
 

2 - 



 

สัปดาห์ที่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน 
กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online onair ondemand onhand 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

การจดัการสิ่งแวดล้อมใน
ทวีปแอฟริกา 

Google meet 
Skp online 

 
 
 
 
 
 

- https://www.google.co
m/url?sa=t&source=w
eb&rct=j&url=http://1
19.46.166.126/self_all/
selfaccess8/m2/186/le
sson5/menu1.php&ve
d=2ahUKEwiW18CcvO
zxAhX3_XMBHTFeA90
QFjACegQIFRAC&usg=
AOvVaw2rKObHPV6gly
R9VjI0YW5X 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจดบันทึก
เนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 
 
 
 

Line 
 group 

 
 

4 - 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

ทบทวนความรู้เตรียม
สอบปลายภาค 

Google meet 
Skp online 

 

- - - 1.การเข้าเรียน 
2.ศึกษาและจดบันทึก
เนื้อหา 
3.กิจกรรมถามตอบ 

Line 
 group 

 
 

2 
 

- 

19 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

20 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 

รวมคะแนน 100  
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