
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูระยะยาว 
รายวิชาโลกศกึษา รหัสวิชา ส 30206 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  6/4,6/10,6/11 

ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2565  เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง/สัปดาห 
รวม  40 ช่ัวโมง   1.0  หนวยกิต 

 
 
 
 

นายสมชาย แสงธรรมวุฒิ 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปทุมธาน ี
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรูระยะยาวรายวิชา รายวิชาโลกศึกษา รหัสวิชา ส 30206 
 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ที่  6/4, 6/10 - 6/11 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2565 

 

สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เน้ือหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวดัผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

1 25 - 28 
พ.ย. 65 

ปฐมนิเทศ/สถาบันทางสังคม 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=T2_6wkWgm78 
 

1.การเขาเรียน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom  
3. แบบทดสอบ
กอน(Google 
Form 

- 

2 31 ต.ค. 

- 4 พ.ย. 

65 

องคกรที่มีบทบาทสำคัญในโลก 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=0YHIFACQ0uE 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom  

- 

3 7 – 11 

พ.ย. 65 

คานิยมในสังคมโลก 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=0YHIFACQ0uE 
 
 
 
 
 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=T2_6wkWgm78
https://www.youtube.com/watch?v=T2_6wkWgm78
https://www.youtube.com/watch?v=0YHIFACQ0uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YHIFACQ0uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YHIFACQ0uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YHIFACQ0uE


สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เน้ือหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวดัผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

4 14 – 18 

พ.ย. 65 

สิทธิมนุษยชน 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=olRMCU97Amw 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

10 

5 21 – 25 

พ.ย. 65 

ความขัดแยงในสังคมโลก 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=ElJlu5xnehc 
https://www.youtube.com/
watch?v=T5EAKzMjp5o 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
3. แบบทดสอบ
หลัง (Google 
Form 

- 

6 28 พ.ย. 

- 2 ธ.ค. 

65 

ปฎิสัมพันธเชิงภูมิศาสตร 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=BXAVBQyAr2E 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom  
3. แบบทดสอบ
กอน (Google 
Form 

5 

7 6-9 

ธ.ค. 65 

ปฎิสัมพันธเชิงภูมิศาสตรของ
ประเทศไทย 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=yz6TSShCCBI 
 
 
 
 
 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom  
 

10 

https://www.youtube.com/watch?v=ElJlu5xnehc
https://www.youtube.com/watch?v=ElJlu5xnehc
https://www.youtube.com/watch?v=T5EAKzMjp5o
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สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เน้ือหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวดัผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

8 13 -16 

ธ.ค. 65 

 

ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=biRa1FYTWBU 
 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom  
 

5 

9 19-23 

ธ.ค. 65 

สัปดาหการวัดและประเมนิผลกลางภาค 20 

10 26-30 

ธ.ค. 65 

การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  
 

1. การเขาสอบ 
2. ขอสอบวัดผล
กลางภาคเรียน 
(Google Form) 

- 

11 3-6 

ม.ค. 66 

สถานการณดาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/
watch?v=Kq3Kca6vz0I 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
3. แบบทดสอบ
กอน (Google 
Form) 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=biRa1FYTWBU
https://www.youtube.com/watch?v=biRa1FYTWBU
https://www.youtube.com/watch?v=Kq3Kca6vz0I
https://www.youtube.com/watch?v=Kq3Kca6vz0I


สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เน้ือหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวดัผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

12 9-13 

ม.ค. 

66 

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.c
om/watch?v=Kq3Kca6v
z0I 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
3. แบบทดสอบ
หลังเรียน(Google 
Form 

5 

13 17-20 

ม.ค. 66 

วิกฤตการณดานทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.c
om/watch?v=mbjxMjjIC
Rw 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
3. แบบทดสอบ
กอน(Google 
Form 

5 

14 23-27 

ม.ค. 66 

สถานการณดานทรพัยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย 
สถานการณดานทรพัยากรธรรมชาต ิ
ภูมิภาคตางๆในโลก 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.c
om/watch?v=tpQTud03
ft8 
https://www.youtube.c
om/watch?v=HC0Y-
9XgiEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq3Kca6vz0I
https://www.youtube.com/watch?v=Kq3Kca6vz0I
https://www.youtube.com/watch?v=Kq3Kca6vz0I
https://www.youtube.com/watch?v=tpQTud03ft8
https://www.youtube.com/watch?v=tpQTud03ft8
https://www.youtube.com/watch?v=tpQTud03ft8
https://www.youtube.com/watch?v=HC0Y-9XgiEM
https://www.youtube.com/watch?v=HC0Y-9XgiEM
https://www.youtube.com/watch?v=HC0Y-9XgiEM


สัปดาห
ท่ี 

วัน/เดือน/
ป 

เน้ือหาท่ีเรียน ชองทางเรียน วิธีการวดัผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

15 30-31 

ม.ค. 66 

1-3 

ก.พ. 66 

- การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ
- องคกรทางสิ่งแวดลอม 
- กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.c
om/watch?v=VcA_KcnM
WFw 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
 

- 

16 6-10 

ก.พ.66 

องคกรทางสิ่งแวดลอม 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite  

⬜ onhand  

🗹🗹 ondemand  
https://www.youtube.c
om/watch?v=mwNYjbR
amPE 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 
3. แบบทดสอบ
หลัง(Google 
Form 

- 

17 13-14 

ก.พ.66 

การพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 

⬜ onair  

🗹🗹 onsite 

1.การเขาเรยีน 
2.แบบฝกหัด 
  -ที่โรงเรียน 
  -google 
classroom 

- 

17-18 15-17 

ก.พ.66 

20-21 

ก.พ. 

66 

 
 

สัปดาหการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

30 

รวมคะแนน 100 
 
 

อัตราสวนใหคะแนนการเรียนคือ 

คะแนนเก็บระหวางเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 50 : 20 : 30 

 


