
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา  ส 22103 

ชั้นมัธยมศ ึกษาป ีที ่ 2 (2/2, 2/4, 2/6, 2/8) 

ภาคเรียนที ่ 1  ป ีการศ ึกษา 2564    เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 

 

นางสาวประภาพร  เหล่าพ ิเดช 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศ ึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

โรงเรียนนวม ินทราชิน ูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา  จ ังหวัดปทุมธานี  

ส านักงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษามัธยมศ ึกษาปทุมธานี  



แผนการจ ัดการ เร ียนร ู้ร ะยะยาว รายวิชาประวัต ิศาสตร ์ 2 รห ัสวิชา  ส 22103  
ชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ 2  ภาคเร ียนที่ 1  ปีการศึกษ า 2564 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางการ เร ียน วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan
d 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

หน่วยท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
- ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
- การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=Riw7V985

EmQ 

- 1. เข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64 

หน่วยท่ี 1 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
- การตีความหลักฐาน 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=Riw7V985

EmQ 

- 1. การเข้าเรียน 
2. การสืบค้นข้อมูลและสรุป 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64 

หน่วยท่ี 2 การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาและการเมือง 
การปกครองสมัยอยุธยา 
- การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=9EdSkNe1

Ixk&t=2214s 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=4YdfOKFp

v3Y 
 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3.การซักถามการตอบค าถาม 
4. การสืบค้นประวัติและผลงาน
ของกษัตริย์ในสมัยอยุธยามา 1 
พระองค์ 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9EdSkNe1Ixk&t=2214s
https://www.youtube.com/watch?v=9EdSkNe1Ixk&t=2214s
https://www.youtube.com/watch?v=9EdSkNe1Ixk&t=2214s
https://www.youtube.com/watch?v=9EdSkNe1Ixk&t=2214s
https://www.youtube.com/watch?v=4YdfOKFpv3Y
https://www.youtube.com/watch?v=4YdfOKFpv3Y
https://www.youtube.com/watch?v=4YdfOKFpv3Y
https://www.youtube.com/watch?v=4YdfOKFpv3Y


 

 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางการ เร ียน วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan
d 

4 21 – 25 

มิ.ย. 64 

หน่วยท่ี 2 การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาและการเมือง 
การปกครองสมัยอยุธยา 
- พัฒนาการด้านการเมืองการปกครอง  
- การเส่ือมอ านาจของอาณาจักรอยุธยา 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=fZxLcqAIF
Jo&t=2s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. Mind Mapping ลักษณะการ
ปกครอง สม ั ยอย ุ ธย า  และ
น าเสนอผลงานแต่ละคน 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

5 28 มิ.ย. – 

2 ก.ค. 64 

หน่วยท่ี 3 สังคมและเศรษฐกิจสมัย
อยุธยา 
- สภาพสังคมและการเล่ือนฐานะทาง
สังคมสมัยอยุธยา       
- พระพุทธศาสนาและการศึกษาใน
สังคมอยุธยา                                       

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=Dbyt5wru
W6Q&t=50s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้ เร ื่อง  สภาพ
สังคมและการเลื ่อนฐานะทาง
สังคมสมัยอยุธยา 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

6 5 – 9 

ก.ค. 64 

หน่วยท่ี 3 สังคมและเศรษฐกิจสมัย
อยุธยา 
- ลักษณะท่ัวไปทางเศรษฐกิจและ
เงินตรา         
- รายได้และรายจ่ายของอาณาจักร
อยุธยา                                                                     

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=WrvaWQZ
Mbqo&t=15s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ซักถามความรู้เร่ือง ลักษณะ
ท่ัวไปทางเศรษฐกิจ และเงินตรา 
3. ซักถามความรู้เร่ือง รายได้ 
และรายจ่ายของอาณาจักร
อยุธยา 
4.  แบบทดสอบหล ั ง เ ร ี ยน 
Google ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  



 

 

 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางการ เร ียน วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan
d 

7 12 – 16 

ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 
- นโยบายต่างประเทศและรัฐท่ีมี
ความสัมพันธ์กับอยุธยา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับรัฐ
เพื่อนบ้าน 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=VSlYbhQ
Mfyo 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เร่ือง นโยบาย
ต่างประเทศและรัฐท่ีมี
ความสัมพันธ์กับอยุธยา 
4. ซักถามความรู้เร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับ
รัฐเพื่อนบ้าน   
 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

10  

8 19 – 23 

ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับรัฐใน
เอเชียตะวันออก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติ
ตะวันตก 
 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=VSlYbhQ
Mfyo 
 
 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

10  

9 26 - 30 

ก.ค. 64 

หยุดให้นักเร ียนได ้ม ีเวลาสะสางภาระงานที่ได ้ร ับ  

 

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


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช่องทางการเรียน  วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan

d 

10 2 – 6 

ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 พัฒนาการของ
อาณาจักรธนบุรี 
- การกู้เอกราช การสถาปนาอาณาจักร
ธนบุรี และการปราบชุมนุมต่าง ๆ    
- การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี                                                                      

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ady0klgl1
0Q&t=278s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เร่ือง การกู้เอก
ราช การสถาปนา อาณาจักร
ธนบุรี และการ 
ปราบชุมนุมต่าง ๆ  
4. ซักถามความรู้เร่ืองการเมือง
การปกครอง สมัยธนบุรี 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

11 9 – 13ส.ค. 

64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 พัฒนาการของ
อาณาจักรธนบุรี 
- สังคมและเศรษฐกิจสมัยธนบุรี  
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัย
ธนบุรี                                                                                     

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ady0klgl1
0Q&t=278s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ซักถามความรู้เร่ือง สังคม 
และเศรษฐกิจสมัยธนบุรี 
3. ซักถามความรู้เร่ือง 
ความสัมพันธ์ระหว่าง 
ประเทศสมัยธนบุรี 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

12 16 – 20

ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย     
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
- ภูมิปัญญาสมัยอยุธยาและธนบุรี 
- ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี  

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=y8d-
LDwSNqQ 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เร่ือง   
ภูมิปัญญาสมัยอยุธยา และ
ธนบุรี ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  



สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางการ เร ียน วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan
d 

13 23 – 27

ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 ภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย     
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
- ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและ
ธนบุรี (ต่อ) 
2  ดนตรีและนาฏศิลป์ 

3  วรรณกรรม 

4  ประเพณี 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ady0klgl1
0Q&t=278s 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
4.แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

  

14 30 ส.ค. – 

3 ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 บุคคลส าคัญสมัย
อยุธยาและธนบุรี 
- บุคคลส าคัญสมัยอยุธยา        
- บุคคลส าคัญสมัยธนบุรี                                                                                       

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=4xQt21L3
TrQ 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ady0klgl1
0Q&t=278s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน Google 
ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เร่ือง บุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยา 
4. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล ประวัติ 
บทบาท และผลงานของบุคคล
ส าคัญสมัยอยุธยา และธนบุรี 
โดยให้นักเรียนเลือกบุคคลท่ี
สนใจ และน าเสนอในห้องเรียน 
5. ทดสอบหลังเรียน Google 
ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4xQt21L3TrQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xQt21L3TrQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xQt21L3TrQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xQt21L3TrQ


สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางการ เร ียน วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan
d 

15 6 – 10 ก.ย. 

64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 พัฒนาการของ
ภูมิภาคต่าง ๆ  ในเอเชีย 
- เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้                                                    

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=x3E58mB
zSQE 
 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ztB6p25tK
Co 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน Google 
ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เร่ือง เอเชีย 
ตะวันออกและเอเชียใต้ 
4. งานแผ่นพับแนะน าประเทศ
ในทวีปเอเชีย 1 ประเทศ 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

16 13 – 17 

ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 พัฒนาการของ
ภูมิภาคต่าง ๆ  ในเอเชีย 
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชีย
กลาง    

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=UbhuvEg9
K0Q 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ซักถามความรู้เร่ือง เอเชีย
ตะวันตกเฉียงใต้และ เอเชีย
กลาง 
3. ทดสอบหลังเรียน Google 
ฟอร์ม 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

  

17 20 – 24 

ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 แหล่งอารยธรรม
โบราณในเอเชีย 
- อารยธรรมจีน 
- อารยธรรมอินเดีย     
- แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ  ใน
ภูมิภาคเอเชีย                                                                  

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=EmyC601
8rx8 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=44WUhAT
WkBs 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน Google 
ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เร่ือง อารย
ธรรมจีน 
4. ซักถามความรู้เร่ือง อารย
ธรรมอินเดีย 
5.  ใบงาน 
 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

5  

https://www.youtube.com/watch?v=x3E58mBzSQE
https://www.youtube.com/watch?v=x3E58mBzSQE
https://www.youtube.com/watch?v=x3E58mBzSQE
https://www.youtube.com/watch?v=x3E58mBzSQE
https://www.youtube.com/watch?v=EmyC6018rx8
https://www.youtube.com/watch?v=EmyC6018rx8
https://www.youtube.com/watch?v=EmyC6018rx8
https://www.youtube.com/watch?v=EmyC6018rx8


 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดอืน/ป ี เนื้อหาที่เร ียน ช ่องทางการ เร ียน วิธ ีการวัดผลประเม ินผล ช ่องทางใน

การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ช ิ้นงาน 

ค ะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ช ิ้นงาน) 

online Onair ondemand onhan
d 

18 27 – 28 ก.ย. 
64 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 แหล่งอารยธรรม
โบราณในเอเชีย 
- แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ  ใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=5TJjjU8HA
vc 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ซักถามความรู้เร่ือง  
แหล่งมรดกโลกในประเทศ  
ต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
3. ทดสอบหลังเรียน Google 
ฟอร์ม 
 

Google 
classroom
วิชา
ประวัติศาสตร์ 
ม.2 ของแต่ละ
ห้อง 

  

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค  20  

19 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค    

 รวมค ะแนน 100  
 


