กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ)
รหัสวิชา ส23102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เวลา 17 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

1

16 มิ.ย. 64
16.30-17.30 น.

1

2

23 มิ.ย. 64
16.30-17.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์

3

30 มิ.ย. 64
16.30-17.30 น.

1

4

7 ก.ค. 64
16.30-17.30 น.

1

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

5

14 ก.ค. 64

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ขั้นตอนของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
การใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การนำวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาใช้ใน
การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
กับตนเอง ครอบครัวและ
เรื่องที่สอน
ท้องถิ่นของตน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP. 1
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความหมาย
ความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
EP. 2

EP. 3

EP. 4

EP. ตรงกับ
การสอนครั้ง
ที่ 1/2562
EP. 5

1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์
3. ประวัติท้องถิ่นของตนเอง
4. ภาพหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. วีดิทัศน์ เรื่อง สารคดีเส้นทาง
เดินทัพพระเจ้าตากสินมหาราช
3. ใบงาน 1.3 เรื่อง ขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. วีดิทัศน์ เรื่อง ตำนานท้องถิ่น
พญากงพญาพาน

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
แหล่งเรียนรู้)
1. หนังสือเรียนวิชา

16.30-17.30 น.

6

21 ก.ค. 64
16.30-17.30 น.

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรป
ในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้

ประวัติศาสตร์ ม.3
2. วีดิทัศน์ เรื่อง Americas:
1492-2015
3. แผนที่กายภาพทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้
4. แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานของชาวยุโรปยังทวีปอเมริกา
เหนือ แผนที่การแบ่งพื้นที่สำรวจ
จากสนธิสัญญาทอร์เดซิลลัส
5. แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ (ค.ศ.
1488-1610)
6. ภาพเกี่ยวกับการเข้ามาของ
ชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือ
และ อเมริกาใต้
7. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเข้ามา
ของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 6
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง America The
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
Story of Us - Series Opening
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
HQ
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
3. แผนที่กายภาพทวีปอเมริกา
อเมริกาเหนือ
เหนือและทวีปอเมริกาใต้
4. แผนที่แสดงสินค้าที่ค้าขาย
ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกา
เหนือ
5. แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
จำนวน
เรื่องที่สอน
EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
ชั่วโมง
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
ค.ศ.1860 แบ่งพื้นที่รัฐฝ่ายเหนือ
และรัฐฝ่ายใต้ไว้ชัดเจน
6. ภาพการใช้แรงงานทาสในหมู่
เกาะแคริบเบียน
7. ภาพอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
8. ภาพการสร้างทางรถไฟเพื่อ
เชื่อมดินแดนทาง

7

ครั้ง
ที่

9. ภาพแรงงานชาวจีนกำลังสร้าง
ทางรถไฟสายหนึ่งในอเมริกา
10. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาเหนือ
11. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ
วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4 ส.ค. 64
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 7
1. หนังสือเรียนวิชา
16.30-17.30 น.
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง A Gold Rich
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
Beach Gold Rush: South
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
America
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
3. แผนที่กายภาพทวีปอเมริกาใต้
อเมริกาใต้
4. ภาพเมือง มาชู ปิกชู
5. ภาพการแต่งกายของชาว
พื้นเมืองในเปรูที่ยังคงวัฒนธรรม
ของอินคาเอาไว้
6. แผนที่แสดงการเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและทวีปอเมริกาใต้ (ค.ศ.
1488-1610)
7. ภาพฟรานซิสโก้ ปิซาโร่
วัน/เดือน/ปี
จำนวน
เรื่องที่สอน
EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
เวลา
ชั่วโมง
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
8. ภาพรูปปั้นพระเยซู เมืองริโอ
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล
9. ภาพพีระมิดแสดงชนชั้นใน
สังคมแบบ “เอนโกเมียนดา”
10. ภาพ ไซมอน โบลิวาร์
11. ภาพโฆเซ เดอ ซาน มาร์ติน
12. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปอเมริกาใต้
13. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง
พัฒนาการทางการเมืองสังคม
และเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้

8

11 ส.ค. 64
16.30-17.30 น.

9

18 ส.ค. 64
16.30-17.30 น.

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปออสเตรเลีย

EP. 8

1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. วีดิทัศน์ เรื่อง welcome to
Australia
3. แผนที่กายภาพทวีป
ออสเตรเลีย
4. ภาพชาวพื้นเมืองอะบอริจิน
ช่วงทศวรรษที่ 1890
5. ภาพสงครามฟรอนเทียร์
สงครามระหว่างชาวอาณานิคม
กับชนเผ่าพื้นเมือง
6. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศออสเตรเลีย
7. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง พัฒนาการ
ทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ของทวีปออสเตรเลีย
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 9
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง The Greatest
จำนวน
เรื่องที่สอน
EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
ชั่วโมง
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
haka EVER?
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
3. แผนที่กายภาพทวีป
สังคมและเศรษฐกิจของ
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
นิวซีแลนด์
4. ภาพวาดชาวเมารีที่เดินทางไป
และโอเชียเนีย
ยังประเทศอังกฤษเมื่อ ค.ศ.1863
5. การแต่งกายของชาว
ไมโครนีเซียในเกาะกวม
6. การแต่งกายของชาว
เมลานีเซีย
7. การแต่งกายของชาวโพลินีเซีย
8. แผนที่โอเชียเนีย
9. ภาพทหารสหรัฐฯ ในหมู่เกาะ
โซโลมอน
10. ภาพฐานทัพอากาศสหรัฐฯ
ในกัวดัลคะแนลหมู่เกาะโซโลมอน
11. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ

10

25 ส.ค. 64
16.30-17.30 น.

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

11

1 ก.ย. 64
16.30-17.30 น.

นิวซีแลนด์และโอเชียเนีย
12. ใบงานที่ 2.5 เรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 10
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง This is Egypt
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
3. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
4. แผนที่ภูมิภาคของทวีป
สังคมและเศรษฐกิจของ
แอฟริกา
ทวีปแอฟริกา (ยุคโบราณถึง
5. แผนที่กายภาพของทวีป
ยุคกลาง)
แอฟริกา
6. แผนที่แสดงอาณาเขตของ
ภูมิภาคแอฟริกาเหนือและ
จำนวน
เรื่องที่สอน
EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
ชั่วโมง
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
ตะวันออกกลาง
7. แผนที่แสดงอาณาเขตของ
อารยธรรมอียิปต์โบราณ
8. แผนที่แสดงอิทธิพลของ
อาหรับในบริเวณตะวันออกกลาง
และพื้นที่รอบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน
9. แผนที่แสดงอาณาเขตของ
อาณาจักรออตโตมัน ค.ศ. 1683
10. แผนที่อาณาจักรซองไฮ่
ช่วง ค.ศ.1493-1528
11. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา
12. ใบงานที่ 2.6 เรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
(ยุคโบราณถึงยุคกลาง)
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 11
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. ภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
ปี 2010

เรื่อง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึง
ยุคปัจจุบัน)

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา
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8 ก.ย. 64
16.30-17.30 น.

3. แผนที่กายภาพทวีปแอฟริกา
4. แผนที่แสดงเส้นทางการ
เดินเรือของเฟอร์ดินานด์
แมคเจลแลน
5. แผนที่แบ่งเขตการสำรวจ
จากสนธิสัญญาทอร์เอซิลลัส
6. ภาพการจับทาสชาวแอฟริกา
ลงเรือเพื่อนำไปเป็นแรงงานใน
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก
7. แผนที่แสดงการเข้ามายึดครอง
จำนวน
เรื่องที่สอน
EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
ชั่วโมง
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
แอฟริกาของชาติมหาอำนาจ
ตะวันตก ในปี ค.ศ. 1880 (ซ้าย)
และ ค.ศ. 1913 (ขวา)
8. สงครามระหว่างอังกฤษกับ
ชนเผ่าซูลู
9. เหมืองทองคำในแอฟริกาใต้
ทศวรรษ 1890
10. ทหารแคเมอรูน (อยู่ใน
กองทัพเยอรมนี) ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 1
11. ภาพการรบในสมรภูมิ
เอลอลาเมน ประเทศอียิปต์
12. ภาพผู้อพยพจากการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ในรวันดา
13. ภาพโจรสลัดโซมาเลีย
14. ภาพแสดงเด็กแอฟริกันอาศัย
อยู่อย่างลำบาก
15. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา (ยุคใหม่ถึงยุค
ปัจจุบัน)
16. ใบงานที่ 2.7 เรื่อง
พัฒนาการทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
(ยุคใหม่ถึงยุคปัจจุบัน)
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 12
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3

ของโลก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง พัฒนาการทางสังคมของ
ทวีปยุโรป
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

13

15 ก.ย. 64
16.30-17.30 น.

1

14

22 ก.ย. 64
16.30-17.30 น.

1

15

29 ก.ย. 64
16.30-17.30 น.

1

16

6 ต.ค. 64
16.30-17.30 น.

1

เรื่องที่สอน

2. บัตรคำเกี่ยวกับเหตุการณ์
สำคัญทางประวัติศาสตร์ในทวีป
ยุโรป
3. วีดิทัศน์ เรื่อง สงครามครูเสด

EP. ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
การสอนครั้ง
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ที่ 1/2562
แหล่งเรียนรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒
EP. 13
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง โอลิเวอร์ทวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
3. ใบงานที่ 2.8 เรื่อง พัฒนาการ
เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
ของทวีปยุโรป
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 14
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
3. ภาพตราธนาคารในประเทศ
เรื่อง อิทธิพลของตะวันตก
ไทย
ต่อสังคมโลก
4. ภาพการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
5. ภาพการแต่งกายที่ได้รับอิทธิ
พลจากตะวันตก
6. ใบงานที่ 2.9 เรื่อง ปัจจัยที่ทำ
ให้อิทธิพลของตะวันตก
แพร่หลายไปทั่วโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
EP. 15
1. หนังสือเรียนวิชา
พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ของโลก
2. วีดิทัศน์ เรื่อง Hello English!
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
-วัฒนธรรมไทยฝรั่งยังมึน (Thai
เรื่อง การเลือกรับอิทธิพลของ
culture)
ตะวันตกต่อโลก
3. ใบงานที่ 2.10 เรื่อง การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมดั้งเดิม
และปรับใช้วัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
EP. 16
1. หนังสือเรียนวิชา
ความขัดแย้งและความ
ประวัติศาสตร์ ม.3
ร่วมมือในคริสต์ศตวรรษ
2. วีดิทัศน์จากภาพยนตร์
ที่ 20
เรื่อง War hors
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
3. ภาพผลจากการใช้ก๊าซพิษใน

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP. ตรงกับ
การสอนครั้ง
ที่ 1/2562

16 - 18
เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1
สงครามโลกครั้งที่ 2 และ
สงครามเย็น

17

20 ต.ค. 64
16.30-17.30 น.

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 หยุดวันสวรรคต ร.9
1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
EP. 17
ความขัดแย้งและ
ความร่วมมือ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 20
แผนการจัดการเรียนรู้ที่
19 -20
เรื่อง องค์การระหว่างประเทศ
ด้านสังคมและการเมือง

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
แหล่งเรียนรู้)
ช่วงสงคราม
4. ภาพสงครามสนามเพลาะ
5. ภาพการเข้าโจมตีของทหาร
ออสเตรีย
6. ภาพนาวิกโยธินกองทัพสหรัฐฯ
ปักธงชาติเหนือเกาะ อิโวจิม่า
7. ภาพกราฟฟิคเกี่ยวกับ
สงครามเย็น
8. ภาพการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์
ในช่วงสงครามเย็น
9. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการจำลองการ
ระเบิดของนิวเคลียร์ในภาพยนตร์
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
“วัยรุ่นหญิงซาอุฯได้ลี้ภัยไป
แคนาดา”
3. ใบงานที่ 3.1 เรื่อง บทบาท
ขององค์การระหว่างประเทศด้าน
สังคมและการเมือง
4. ภาพธงชาติอาเซียน
5. ใบงานที่ 3.2 เรื่อง ประวัติ
ความเป็นมาและบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
6. วีดิทัศน์ เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจ
ต้มยำกุ้ง

