
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาประวัติศาสตร์ 2 รหัสวิชา  ส 22103 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/1, 2/3, 2/5, 2/7, 2/0) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564    เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 

นางสาวรชยา   วงษ์ดวงแก้ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรูร้ะยะยาว รายวิชาประวัติศาสตร ์2 รหสัวิชา  ส 22103 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

1 1 – 4 
มิ.ย. 64 

หน่วยที่ 1 หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ประเภทของหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
- การตรวจสอบและประเมิน
หลักฐาน 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Riw

7V985EmQ 

- 1. เข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. การออกแบบปกสมุดใน
รายวิชาประวัติศาสตร์ 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64 

หน่วยที่ 1 หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
- การตีความหลักฐาน 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Riw

7V985EmQ 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64 

หน่วยที่ 2 การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาและการเมือง 
การปกครองสมัยอยุธยา 
- การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 
- พัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครอง 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=9E
dSkNe1Ixk&t=

2214s 
https://www.
youtube.com
/watch?v=4Y
dfOKFpv3Y 

 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3.การซักถามการตอบ
ค าถาม 
4. การสืบค้นประวัติและ
ผลงานของกษัตริย์ในสมัย
อยุธยามา 1 พระองค์ 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

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=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


 

สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

หน่วยที่ 2 การสถาปนาอาณาจักร
อยุธยาและการเมือง 
การปกครองสมัยอยุธยา 
- พัฒนาการด้านการเมืองการ
ปกครอง  
- การเสื่อมอ านาจของอาณาจักร
อยุธยา 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=fZx
LcqAIFJo&t=2
s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. Mind Mapping ลักษณะ
การปกครองสมัยอยุธยา 
และน าเสนอผลงานแต่ละ
คน 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

หน่วยที่ 3 สังคมและเศรษฐกิจสมัย
อยุธยา 
- สภาพสังคมและการเลื่อนฐานะ
ทางสังคมสมัยอยุธยา       
- พระพุทธศาสนาและการศึกษาใน
สังคมอยุธยา                                       

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Db
yt5wruW6Q&t
=50s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3.  ซั ก ถ า ม ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง 
สภาพสังคมและการเลื่อน
ฐานะทางสังคมสมัยอยุธยา 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

หน่วยที่ 3 สังคมและเศรษฐกิจสมัย
อยุธยา 
- ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจและ
เงินตรา         
- รายได้และรายจ่ายของอาณาจักร
อยุธยา                                                                     

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Wr
vaWQZMbqo
&t=15s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ซักถามความรู้เรื่อง 
ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจ 
และเงินตรา 
3. ซักถามความรู้เรื่อง 
รายได้ และรายจ่ายของ
อาณาจักรอยุธยา 
4. แบบทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  



 
 
 

สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 
- นโยบายต่างประเทศและรัฐที่มี
ความสัมพันธ์กับอยุธยา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับ
รัฐเพ่ือนบ้าน 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=VSl
YbhQMfyo 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เรื่อง 
นโยบายต่างประเทศและรัฐ
ที่มีความสัมพันธ์กับอยุธยา 
4. ซักถามความรู้เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยา
กับรัฐเพื่อนบ้าน   
 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

10  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมัยอยุธยา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับ
รัฐในเอเชียตะวันออก 
- ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับ
ชาติตะวันตก 
 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=VSl
YbhQMfyo 
 
https://www.
youtube.com
/watch?v=y8
d-LDwSNqQ 
 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

10  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

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
https://www.youtube.com/watch?v=y8d-LDwSNqQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8d-LDwSNqQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8d-LDwSNqQ
https://www.youtube.com/watch?v=y8d-LDwSNqQ


 

สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการ
ของอาณาจักรธนบุรี 
- การกู้เอกราช การสถาปนา
อาณาจักรธนบุรี และการปราบ
ชุมนุมต่าง ๆ   
- การเมืองการปกครองสมัยธนบุรี                                                                      

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=ad
y0klgl10Q&t=
278s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เรื่อง การกู้
เอกราช การสถาปนา 
อาณาจักรธนบุรี และการ 
ปราบชุมนุมต่าง ๆ 
4. ซักถามความรู้เรื่อง
การเมืองการปกครอง สมัย
ธนบุรี 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

11 9 – 13
ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการ
ของอาณาจักรธนบุรี 
- สังคมและเศรษฐกิจสมัยธนบุรี  
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมัยธนบุรี                                                                                     

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=ad
y0klgl10Q&t=
278s 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมไทย     
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
- ภูมิปัญญาสมัยอยุธยาและธนบุรี 
- ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี  

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=y8
d-LDwSNqQ 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  



สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรมไทย     
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
- ศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา
และธนบุรี (ต่อ) 
2  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
3  วรรณกรรม 

4  ประเพณี 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=ad
y0klgl10Q&t=
278s 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บุคคลส าคัญ
สมัยอยุธยาและธนบุรี 
- บุคคลส าคัญสมัยอยุธยา        
- บุคคลส าคัญสมัยธนบุรี                                                                                       

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=4x
Qt21L3TrQ 
 
https://www.
youtube.com
/watch?v=ad
y0klgl10Q&t=
278s 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เรื่อง 
บุคคลส าคัญสมัยอยุธยา 
4. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล 
ประวัติ บทบาท และผลงาน
ของบุคคลส าคัญสมัยอยุธยา 
และธนบุรี โดยให้นักเรียน
เลือกบุคคลที่สนใจ และ
น าเสนอในห้องเรียน 
5. ทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 
 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

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


 

สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการ
ของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย 
- เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้                                                    

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=x3E
58mBzSQE 
 
https://www.
youtube.com
/watch?v=ztB
6p25tKCo 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 
3. ซักถามความรู้เรื่อง 
เอเชีย 
ตะวันออกและเอเชียใต้ 
4. งานแผ่นพับแนะน า
ประเทศในทวีปเอเชีย 1 
ประเทศ 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

5  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการ
ของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย 
- เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชีย
กลาง    

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Ub
huvEg9K0Q 

- 1. การเข้าเรียน 
2. ซักถามความรู้เรื่อง 
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้และ 
เอเชียกลาง 
3. ทดสอบหลังเรียน 
Google ฟอร์ม 

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

  

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แหล่งอารย
ธรรมโบราณในเอเชีย 
- อารยธรรมจีน 
- อารยธรรมอินเดีย     
- แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย                                                                  

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Em
yC6018rx8 
https://www.
youtube.com
/watch?v=44
WUhATWkBs 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

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


 
สัปดา
ห์ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางการเรียน วิธีการวัดผลประเมินผล ช่องทางใน
การส่งแบบ
ฝักหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน ก าหนดส่ง 
(ถ้าเป็น
ชิ้นงาน) 

online Onair ondemand onha
nd 

18 27 – 28 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 แหล่งอารย
ธรรมโบราณในเอเชีย 
- แหล่งมรดกโลกในประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=5TJ
jjU8HAvc 

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

Line  
กลุ่มวิชา
ประวัติศาส
ตร์ ม.2 ของ
แต่ละห้อง 

  

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค   

 รวมคะแนน 100  
 


