
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา  ส 23101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/6, 3/8) 

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 รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหสัวิชา  ส 23101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  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 

ปฐมนิเทศ แนะแนวการเรียนการ
สอนและการวัดผลประเมินผล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
- แผนที่ 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=w_
TAHak6Ofs 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
4. การออกแบบปกสมุดวิชา
สังคมศึกษา 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน 
Google ฟอร์ม 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

5  

2 7 – 11 
มิ.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร ์
-  การรับรู้จากระยะไกล 
-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
1. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับ
ระบบอินเทอร์เน็ต 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=w_
TAHak6Ofs 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

5  

3 14 – 18 
มิ.ย. 64 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
-ระบบก าหนดต าแหนง่บนพื้นโลก 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ลักษณะทางกายภาพของทวปี
อเมริกาเหนือ  

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=_X
qBzyjYJsI&t=2

282s 
 

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

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

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 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด 
- การแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกา
เหนือ 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=_X
qBzyjYJsI&t=2
282s 

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

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

5  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกา
เหนือ 
- การแบ่งภูมิภาคของทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ลักษณะทางภูมิอากาศและแหล่ง
น ้าในทวีปอเมริกาเหนือ 

Google 
meet 
Skp 
online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
4. ซักถามความรู้เรื่อง ทวีป
อเมริกาเหนือ 
5. การแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญในทวีป
อเมริกาเหนือ 1 ประเทศ 
สรุปเป็น Mind Mapping 
 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

10  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ลักษณะทางภูมิอากาศและแหล่ง
น ้าในทวีปอเมริกาเหนือ 
- ประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=R8
LN4FOqASY 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
4. ซักถามความรู้เรื่อง 
ลักษณะภูมิอากาศ  
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

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 2 ทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวปี
อเมริกาเหนือ 
- การคมนาคมขนสง่ของทวีปอเมริกา
เหนือ 

Google 
meet 
Skp 
online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
4. ซักถามความรู้เรื่อง 
ประชากรของทวีปอเมริกา
เหนือ 
 
 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

5  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกา
เหนือ 
- ภัยพิบัติในทวีปอเมริกาเหนือ 
- ทบทวนบทเรียนหน่วยที่ 1 - 2 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=1A
O8I2XVads 

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

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

10  

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 



 

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 3 ทวีปอเมริกาใต ้
- ลักษณะทางกายภาพของทวีป
อเมริกาใต้(ที่ตั้ง อาณาเขต และ
ขนาด) 
 
 
 
 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงานลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาใต้
(ที่ตั้ง อาณาเขต และขนาด) 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

5  

11 9 – 13
ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต ้
- ลักษณะภูมิประเทศของทวีป
อเมริกา  
 
 
 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=Ngi
mQA4cvCM 
https://www.
youtube.com
/watch?v=iKR
gy_K5McQ 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

-  

12 16 – 20
ส.ค. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต ้
- ลักษณะทางภูมิอากาศและแหล่ง
น ้าในทวีปอเมริกาใต้ 
 
 
 
 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

- https://www.
youtube.com
/watch?v=u_
pDjER0-wo 

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 

5  

https://www.youtube.com/watch?v=NgimQA4cvCM
https://www.youtube.com/watch?v=NgimQA4cvCM
https://www.youtube.com/watch?v=NgimQA4cvCM
https://www.youtube.com/watch?v=NgimQA4cvCM


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 3 ทวีปอเมริกาใต ้
- ประชากรของทวีปอเมริกาใต ้

Google 
meet 
Skp 
online 

- - - 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 
 

5  

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต ้
- ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวปี
อเมริกาใต้ 

Google 
meet 
Skp 
online 

- - - 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 
 

5  

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทวีปอเมริกาใต ้
- การคมนาคมขนสง่ของทวีปอเมริกา
ใต ้

Google 
meet 
Skp 
online 
 

- - - 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

 
Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 
 

-  

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 
 

Google 
meet 
Skp 
online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 
 

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 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
- ผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวปีอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้ 

Google 
meet 
Skp 
online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 
 

5  

18 27 – 28 
ก.ย. 64 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สถานการณ์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ
และอเมริกาใต้ 
- แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 

Google 
meet 
Skp 
online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจดตัวอย่าง 
3. ใบงาน/แบบฝึกหัด 
 

Line  
กลุ่มวิชาวิชา
สังคมศึกษา 
ม.3 ของแต่
ละห้อง 
 

-  

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค   

 รวมคะแนน 100  
 


