กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง(ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ)
รหัส ส21102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เวลา 18 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ครั้ง วัน/เดือน/ปี
ที่

จำนวน เรื่องที่สอน
ชั่วโมง

1

7 มิ.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
เรื่องความสัมพันธ์ของเวลา
กับประวัติศาสตร์

2

14 มิ.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
เรื่อง ระบบศักราช

EP.ตรงกับ
สิ่งที่ ร.ร. ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่ภาค (ครู/ นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1/ 2562
EP1
ภาพเกีย่ วกับเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์จำนวน 10 ภาพ
1) พ่อขุนรามคำแหงมหาราชประดิษฐ์
ลายสือไทย
2) สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำ
ยุทธหัตถี
3) สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่ง
เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไปเป็นทูตเจริญ
พระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่7งฝรั่ง
เศส
4) กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราชแก่พม่า
ครั้งที่ 2
5) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยึด
เมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งกองทัพ
6) สยามทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ
7) สยามประกาศเลิกทาส
8) สยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑
9) ปฏิวัติสยาม
10) การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของ
ประเทศไทย
EP2
1. ภาพการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับปี
พุทธศักราชที่ 2310
2. ภาพการปฏิวัติฝรั่งเศสตรงกับปีคริสต์ศักราช
ที่ 1789
3. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดพุทธศักราช
(พระพุทธเจ้าปรินิพพาน)
4. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดคริสต์ศักราช
(พระเยซูประสูติ)
5. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดมหาศักราช
(พระเจ้ากนิษกะ)

3

21 มิ.ย. 64
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
เรื่อง ระบบศักราช

EP2

4

28 มิ.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

EP3

5

5 ก.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
เรื่อง การเปรียบเทียบศักราช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
เรื่อง หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ไทย

EP4

6. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดจุลศักราช
(กลุ่มโบราณสถานอาณาจักรพยู)
7. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดรัตนโกสินทร
ศก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
8. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด
ฮิจเราะห์ศักราช (ท่านนบีมูฮัมหมัดกระทำ
ฮิจเราะห์)
1. ภาพการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ตรงกับปี
พุทธศักราชที่ 2310
2. ภาพการปฏิวัติฝรั่งเศสตรงกับปีคริสต์ศักราช
ที่ 1789
3. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดพุทธศักราช
(พระพุทธเจ้าปรินิพพาน)
4. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดคริสต์ศักราช
(พระเยซูประสูติ)
5. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดมหาศักราช
(พระเจ้ากนิษกะ)
6. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดจุลศักราช
(กลุ่มโบราณสถานอาณาจักรพยู)
7. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดรัตนโกสินทร
ศก (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)
8. ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด
ฮิจเราะห์ศักราช (ท่านนบีมูฮัมหมัดกระทำ
ฮิจเราะห์)
1. สื่อโปรแกรม Power Point เรื่อง การ
เปรียบเทียบศักราช
2. เกม “เทียบเวลามหัศจรรย์”
3. ภาพตารางการเทียบศักราช
ภาพหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร์
ภาพที่ 1 ศิลาจารึก หลักที่ 1
ภาพที่ 2 เตาทุเรียง
ภาพที่ 3 ลายเส้นสลักบนแผ่นหินชนวน
ประดับมณฑปวัดศรีชุม
ภาพที่ 4 เครื่องสังคโลก
ภาพที่ 5 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์
ภาพที่ ๖ กฎหมายตราสามดวง
ภาพที่ ๗ หนังสือ เรื่อง บุพเพสันนิวาส ของ

6

12 ก.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

7

19 ก.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

8

2 ส.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เวลาและช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์
เรื่อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

EP5

EP6

หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP7
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม
จีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

รอมแพง
ภาพที่ ๘ หนังสือพิมพ์รายวัน
ภาพที่ ๙ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท ณ
เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
ภาพที่ ๑๐ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ
หลวงประเสริฐอักษรนิติ์
1. รูปภาพองค์พระปฐมเจดีย์
2. รูปภาพแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง
2. ใบกิจกรรม เรื่อง แกะรอยประวัติศาสตร์
ภาระงาน/ชิ้นงาน
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. แผนที่กายภาพทวีปเอเชีย
3. แผนที่รัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. แผนที่กายภาพเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้
5. ใบความรู้ เรื่อง ที่ตั้งและลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
6. ป้ายชื่อคำศัพท์
7. กระดาษ Flipchart
ภาระงาน/ชิ้นงาน
การเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพเทศกาลตรุษจีน
3. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. กระดาษ Flipchart
5. วิดีทัศน์ภาพยนตร์ประกอบเพลง Dola Re
Dola song – Devdas
6. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

9

9 ส.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (1)
อิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (2)

EP8

10

16 ส.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (1)
อิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (2)

EP8

11

23 ส.ค. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัย
โบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัยใหม่
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัย
ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

EP9

1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพขนมหวานไทย
3. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ใบกิจกรรม เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. ภาพเหตุการณ์สำคัญยุคล่าอาณานิคมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19
6. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19)
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพขนมหวานไทย
3. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. ใบกิจกรรม เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5. ภาพเหตุการณ์สำคัญยุคล่าอาณานิคมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 19
6. ใบความรู้ เรื่อง อิทธิพลของชาติตะวันตกใน
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 19)
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. บัตรภาพ
3. กระดาษ
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1

12

30 ส.ค. 64
12.30 -13.30 น.

13

6 ก.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

14

13 ก.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

15

20 ก.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

16

27 ก.ย. 64
1
12.30 -13.30 น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัย
โบราณของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัยใหม่
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัย
ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

EP9

1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1
2. บัตรภาพ
3. กระดาษ
1. หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ ม.1

EP10

. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. กระดาษ Flipchart

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความร่วมมือและการ
รวมกลุ่มของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ความร่วมมือสามเสา
หลักของประชาคมอาเซียน

EP11

1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. วิดีทัศน์ เรื่อง Visit ASEAN 50th
3. กระดาษ Flipchart

EP12

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ที่ตั้งและความสำคัญ
ของแหล่งอารยธรรมในเอเชีย

EP13

1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ม.1
2. ภาพแรงงานเสรี 8 ประเภทที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี
3. วิดีโอเกี่ยวกับความร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
4. ใบความรู้ เรื่อง ความร่วมมือ 3 เสาหลักของ
ประชาคมอาเซียน
5. กระดาษ Flipchart
1. ภาพกลองมโหระทึกหรือกลองดองซอน
2. สื่อ Power point เรื่อง ที่ตั้งและ
ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3. แผนที่แหล่งอารยธรรมฯ
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ตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ที่ตั้งและความสำคัญ
ของแหล่งอารยธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
แหล่งอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง แหล่งมรดกโลกภาคพื้น
ทวีป และ แหล่งมรดกโลกบน
กลุ่มเกาะ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรม
โบราณที่มีผลต่อพัฒนาการ
ของไทย

EP13

1. ภาพกลองมโหระทึกหรือกลองดองซอน
2. สื่อ Power point เรื่อง ที่ตั้งและ
ความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
3. แผนที่แหล่งอารยธรรมฯ

EP14

1. ภาพอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
2. ภาพเมืองหลวงพระบาง
3. ภาพอาณาจักรพยู
4. ภาพนครวัด
5. ภาพเมืองมะละกาและจอร์จทาวน์
6. ภาพหมู่โบราณสถานเมืองเว้
7. สื่อ Power point แหล่งมรดกโลกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคพื้นทวีป
8. วีดิทัศน์ เรื่อง รู้ไว้ใช่ว่า ประชาคมอาเซียน
9. สื่อ Power point แหล่งมรดกโลกบนกลุ่ม
เกาะ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10. สลากชื่อสถานที่มรดกโลกในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
11. แผนที่รัฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
12. วิดีทัศน์ เรื่อง ภาคภูมิแผ่นดินไทย : The
Pride of Thailand
13. สื่อ Power point เรื่อง อิทธิพลของอารย
ธรรมโบราณที่มีผลต่อพัฒนาการของไทย
14. กระดาษปรู๊ฟ

