
 

 

 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาประวัติศาสตรส์ากล  รหัสวิชา ส31104 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 4/4 4/6 4/8 4/10  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
 

 
นางสาวสุทธาวรรณ   งามศัพท์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 
 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชา ประวัติศาสตร์สากล  (ส31104) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 25-28 
ต.ค. 65 

ความรู้พื้นฐาน
ทาง

ประวัติศาสตร์ 

(/) onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand 
https://youtu.be/a2ppIh9e08w 

แบบฝึกหัดทบทวน - 

2 31 ต.ค.65 
- 4 พ.ย. 
65 

ยุคสมัยและ
หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
สากล 

(/) onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand 
https://youtu.be/a2ppIh9e08w 

1.การเข้าเรียน 
2.ใบงาน 
3.แบบฝึกหัด 
4.การอภิปราย
ซักถาม 
   
   

- 

3 7 – 11 
พ.ย. 65 

อารยธรรม
ตะวันออก 
- อารยธรรมจีน 
- อารยธรรม
อินเดีย 

(/) onsite  
(/) onhand (ใบงานแผนท่ีอารยธรรมโลก) 
(/) ondemand  
https://youtu.be/35hGEa01Sf4 
https://youtu.be/0RlebpQxut0 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
4.ใบงานแผนท่ีโลก 

2 

4 14 – 18 
พ.ย. 65 

อารยธรรมเมโส
โปรเตเมีย 

(/) onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand 
https://youtu.be/sa_RD3kuI1I 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
4. สังเกตุพฤติกรรม
การเรียน 
 

2 

5 21 – 25 
พ.ย. 65 

อารยธรรมลุ่ม
แม่น้้าไนล์ 

(/) onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand  
https://youtu.be/nvXCovdScWY 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

6 28 พ.ย. 
- 2 ธ.ค. 

65 

ชนชาติเก่าแก่
บางกลุ่มใน
เอเชียไมเนอร์
และดินแดน
ใกล้เคียง 

(/) onsite  
( ) onhand  
( ) ondemand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

2 

7 6-9 
ธ.ค. 65 

อารยธรรม
กรีก 

(/)onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand  
https://youtu.be/KNj1LMHOegs 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

2 

8 13 -16 
ธ.ค. 65 

 

อารยธรรม
โรมัน 

(/) onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand  
https://youtu.be/0gwhnADxweI 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

5 

9 19-23 
ธ.ค. 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลกลางภาค 20 

10 26-30 
ธ.ค. 65 

การติดต่อ
ระหว่างโลก
ตะวันออก
และโลก
ตะวันตก 

(/) onsite  
( ) onhand  
( ) ondemand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 

- 

11 3-6 
ม.ค. 66 

พัฒนาการ
ยุโรปสมัย
กลาง 

(/) onsite  
( ) onhand  
( ) ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

5 

 

 

 

 

 

 



 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

12 9-13 
ม.ค. 
66 

พัฒนาการ
ยุโรปสมัยใหม่ 
-การขยาย
อิทธิพลของ
ชาติตะวันตก 

 (/)onsite  
( ) onhand  
( ) ondemand 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

- 

13 17-20 
ม.ค. 66 

พัฒนาการ
ยุโรปสมัยใหม่ 
-การฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ 
-การปฏิรูป
ศาสนา 
-ก้าเนิดรัฐ
ชาติ 
-การปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ 

 (/) onsite  
 ( ) onhand  
 (/) ondemand  
https://youtu.be/B3ua7LyuUDc 
https://youtu.be/UBNCZtPjQwc 
https://youtu.be/XBkBrnejBeo 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

10 

14 23-27 
ม.ค. 66 

พัฒนาการ
ยุโรปสมัยใหม่ 
-ยุคภูมิธรรม 
-
ศิลปวัฒนธรร
มสมัยใหม่ 
 
 

(/) onsite  
( ) onhand  
(/) ondemand  
https://youtu.be/WkoTVetcCoQ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

5 

15 30-31 
ม.ค. 66 

1-3 
ก.พ. 66 

ผลกระทบ
ของการขยาย
อิทธิพลของ
ประเทศใน
ยุโรป 

(/) onsite  
( ) onhand  
( ) ondemand  

1.การเข้าเรียน 
2.แบบฝึกหัด 
3.การอภิปราย
ซักถาม 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/B3ua7LyuUDc
https://youtu.be/UBNCZtPjQwc


 
สัปดาห์ท่ี วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

16 6-10 
ก.พ.66 

ความขัดแย้ง-
การประสาน
ประโยชน์
ระหว่าง
ประเทศ 

(/) onsite  
(/) onhand (ใบงาน เรื่องความขัดแย้ง) 
( ) ondemand  

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด 
3. การอภิปราย
ซักถาม 
4. ใบงาน 

5 

17 13-14 
ก.พ.66 

เหตุการณ์ 11 
กันการก่อการ
ร้าย 
ความขัดแย้ง 
ทางเศรษฐกิจ
และสังคมใน
คริสต์ศตวรรษ
ท่ี 21 
 

 (/) onsite  
(/) onhand (ใบงานเรื่อง เหตุการณ์ 11 กันยา 
ในงานเรื่องเศรษฐกิจและสังคมในคริสต์ศตวรรษท่ี 
21) 
(/) ondemandhttps://youtu.be/-
jTr0p_twcU 
https://youtu.be/KzkxGR0KrOY 
 
 
 
 

1. การเข้าเรียน 
2. แบบฝึกหัด 
3. การอภิปราย
ซักถาม 
4. ใบงาน 

5 

17-18 15-17 
ก.พ.66 
20-21 
ก.พ. 
66 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 30 

 
 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างภาค : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30 

https://youtu.be/-jTr0p_twcU
https://youtu.be/-jTr0p_twcU
https://youtu.be/KzkxGR0KrOY

