
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1  รหัสวิชา ญ 31203 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
นางสาวชลธิชา  ปักษ์ประจำ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมธัยมศึกษา ปทุมธานี 

 



 

แผนการจดัการเรยีนรูร้ะยะยาวรายวชิา ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่่ น 1 (ญ31203) 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/6 ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2564 

 
สัปดาห์

ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) 
 

Online 
On 
air 

On 
demand 

On 
hand 

1 1 – 4 
มิ.ย. 
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
-กำเนิดเทพเจ้าญี่ปุ่น 

 
Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/watc
h?v=5m3yakyfh34 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=E2dOOnYf8BM&t=61s 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 
 

 
Google 

classroom 
 

10  

2 7 – 11 
มิ.ย. 
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ญี่ปุ่นยุคดึกดำบรรพ์ 
- ยุคหิน 

 
 

 
Google meet 
Skp online 

 

- - - 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

 
Google 

classroom 
 

 

3 14 – 18 
มิ.ย. 
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ญี่ปุ่นยุคโบราณ 
- ยุคโจมน 
- ยุคยาโยอิ 
-  

 
Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=YCmSxBpZ7DA 

https://www.youtube.com/
watch?v=M5OGtgLSUyk 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

 
Google 

classroom 
 

 

4 21 – 25 
มิ.ย.  
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ญี่ปุ่นยุคโบราณ 
- ยุคโคะฟุน 
- ยุคอะซึกะ 
-  

 
Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=AaPZcwt6bCQ 

https://www.youtube.com/
watch?v=m39bnIFDfVM 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
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https://www.youtube.com/watch?v=m39bnIFDfVM


 
 

สัปดาห์
ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) 
online On 

air 
On 

demand 
On 

hand 

5 28 มิ.ย. 
– 

2 ก.ค. 
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ญี่ปุ่นยุคโบราณ 
- ยุคนารา 
- ยุคเฮอัน 

 

 
Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=AIy4niiwkuU 

https://www.youtube.com/
watch?v=fCU36h9Ljoo 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

10  

6 5 – 9 
ก.ค. 
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ญี่ปุ่นยุคกลาง 
- ยุคคะมะกุระ 
- ยุคมุโรมาจิ 

 

 
Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/
watch?v=kxjPeufy1Oo 

https://www.youtube.com/
watch?v=UY4Lvoqd_7M 

https://www.youtube.com/
watch?v=gHGdEc3ApiU 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

 

7 12 – 16 
ก.ค.  
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
 ญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่ 
- ยุคเมจิ 
- ยุคเอโดะ 

 

 
Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=g3ziYB5xDOQ 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

10  

8 19 –23 
ก.ค. 
64 

ประวัติศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ญี่ปุ่นยุคปัจจุบัน 
- ยุคไทโช 
- ยุคโชวะ 
- ยุคเฮเซ 
- ยุคเรวะ 

 
 

 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=d7i1eW2qtZQ 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

10  
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สัปดาห์
ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) 
online On 

air 
On 

demand 
On 

hand 

9 26 -30 
ก.ค.  
64 

 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 
10 2 – 6 

ส.ค. 
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
- ลักษณะภูมิประเทศ 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=6jUd7dqhB2M 

 
 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 
 

Google 
classroom 

 

  

11 9-13 
ส.ค. 
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
- สภาพอากาศของประเทศ 

 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=fXX-U2Ox_GU 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 
 

Google 
classroom 
 

10  

12 16 –20 
ส.ค. 
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาค ของประเทศญี่ปุ่น 
- ฮอกไกโด  
(Hokkaido / 北海道) 
 

Google meet 
Skp online 

 

 https://www.youtube.com/
watch?v=mZVJzG77iYw 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

 

13 23 – 27 
ส.ค.  
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาค ของประเทศญี่ปุ่น 
- โทโฮคุ  

(Tohoku / 東北)  
-  

Google meet 
Skp online 

 

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

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6jUd7dqhB2M
https://www.youtube.com/watch?v=6jUd7dqhB2M
https://www.youtube.com/watch?v=fXX-U2Ox_GU
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สัปดาห์
ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) 
online On 

air 
On 

demand 
On 

hand 

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาค ของประเทศญี่ปุ่น 
- คันโต 

 (Kanto / 関東) 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=Oy_B6jUHDzQ 

 

- 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

10  

15 6 – 10 
ก.ย.  
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาค ของประเทศญี่ปุ่น 
- ชูบ ุ 

(Chubu / 中部) 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - - 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

  

16 13 – 17 
ก.ย.  
64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาคประเทศญี่ปุ่น 
- คันไซ 
     (Kansai / 関西) 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - - 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 

 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาคประเทศญี่ปุ่น 
- ชูโกกุ 

 (Chugoku / 中国) 

- คิวชู (Kyushu / 九州) 
 
 

Google meet 
Skp online 

 

- - - 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 
 

Google 
classroom 

 

10  

https://www.youtube.com/watch?v=Oy_B6jUHDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Oy_B6jUHDzQ


 

 
 

 
สัปดาห์

ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เน้ือหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ 
ส่งแบบฝึกหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

 
กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้นงาน) 
online On 

air 
On 

demand 
On 

hand 

18 27- 28 ภูมิศาสตร์ประเทศญ่ีปุ่น 
ภูมิภาคประเทศญี่ปุ่น 
- ชิโคกุ  

(Shikoku / 四国)  
 

Google 
meet 
Skp 

online 
 

- - - 1.เข้าเรียน 
2.อธิบายพร้อยก
ตัวอย่าง 
3.แบบฝึกหัด 

Google 
classroom 
 

 

19 29 ก.ย. 
– 

1 ต.ค. 
64 

สอบปลายภาค 1/ 2654 

 
 
 

30 

 

20 4 – 6 
ต.ค. 64 สอบปลายภาค 1/ 2654 

 

 

รวมคะแนน 100 
 

 
 


