กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง (ฉบับแพร่ภาพออกอากาศ)
รหัสวิชา ส23102 รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ครั้ง
ที่
1

วัน/เดือน/ปี
เวลา
18 พ.ค. 65
12.30-13.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง
1

2

25 พ.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

3

1 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

4

8 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

5

15 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

6

22 มิ.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้/
เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของ
วิธีการทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การกำหนดประเด็น สืบค้น
และรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การนำเสนอเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ความสำคัญของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ภูมิศาสตร์ยุโรปกับพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6เรื่อง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ยุโรปสมัยโบราณ (1)

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบความรู้ เรื่อง ใครคือแพทย์ผู้ผ่าท้อง
ทำคลอดเป็นคนแรกในประเทศไทย
3. ใบงาน เรื่อง วิเคราะห์การใช้ขั้นตอน
ของวิธีการทางประวัติศาสตร์
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบงาน เรื่อง การกำหนดประเด็น สืบค้น
และรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นของเรา
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบงาน เรื่อง เรื่องราวท้องถิ่นของเรา

1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. กระดาษบรูฟ

1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบความรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ยุโรป
3. สมุดบันทึก
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ภาพหัวเสาแบบกรีก
บนพระที่นั่งอนันตสมาคม
3. ใบความรู้ เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยโบราณ
4. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยโบราณ

ครั้ง
ที่
7

วัน/เดือน/ปี จำนวน
เวลา
ชั่วโมง
29 มิ.ย. 65
1
12.30-13.30 น.

8

6 ก.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

9

20 ก.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

10

27 ก.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

11

3 ส.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

12

10 ส.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

เรื่องที่สอน

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. Power Point “แฟนพันธุ์แท้
ประวัติศาสตร์กรีก - โรมัน”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของยุโรปสมัยโบราณ (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
2. กระดาษบรูฟ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของยุโรปสมัยกลาง (1)
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
2. บัตรเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
ยุโรปสมัยกลาง
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 3. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ของยุโรปสมัยกลาง (2)
ประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
2. บัตรคำสำคัญยุโรปสมัยโบราณและ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
สมัยกลาง
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 3. กระดาษบรูฟ
ของยุโรปสมัยกลาง (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
2. วีดิทัศน์ “สื่อการสอน EU5 การฟื้นฟู
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
ศิลปวิทยาการ (Renaissance) วิชา
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์”
ของยุโรปสมัยใหม่ (1)
3. ใบความรู้ เรื่อง การสำรวจทางทะเลและ
ค้นพบดินแดนใหม่
4. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิรูปศาสนาคริสต์
และการเป็นรัฐชาติสมัยใหม่
5. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของยุโรปสมัยใหม่ (2)

1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. สลาก
3. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิวัติวิทยาศาสตร์
4. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิวัติอุตสาหกรรม
5. ใบความรู้ เรื่อง การแสวงหาอาณานิคม

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

13

17 ส.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

14

24 ส.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

15

31 ส.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

16

7 ก.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของยุโรปสมัยใหม่ (3)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15
เรื่อง ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการ
เข้ามาของชาวยุโรป (1)

17

14 ก.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลียก่อนการ
เข้ามาของชาวยุโรป (2)

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
6. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (2)
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. กระดาษบรูฟ

1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบความรู้ เรื่อง ที่ตั้งสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกา
ใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อ
พัฒนาการโดยสังเขป
3. กระดาษบรูฟ
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบงาน เรื่อง ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์
ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา
และออสเตรเลียที่มีผลต่อพัฒนาการ
โดยสังเขป
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบความรู้ เรื่อง ชนเผ่าและกลุ่ม
ประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลีย
3. รูปภาพกลุ่มคนชาวพื้นเมืองต่าง ๆ
4. ใบกิจกรรม WHO AM I
5. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียก่อน
การเข้ามาของชาวยุโรป
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. กระดาษบรูฟ
3. อินเทอร์เน็ต

ครั้ง
ที่
18

วัน/เดือน/ปี
เวลา
21 ก.ย. 65
12.30-13.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง
1

19

28 ก.ย. 65
12.30-13.30 น.

1

20

5 ต.ค. 65
12.30-13.30 น.

1

เรื่องที่สอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
เรื่อง อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มี
ต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลีย (1)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19
เรื่อง อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มี
ต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลีย (2)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
เรื่อง อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มี
ต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้
แอฟริกา และออสเตรเลีย (3)

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้)
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. สลาก
3. กระดาษบรูฟ

1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย
ตั้งแต่การเข้ามาของชาติยุโรป
1. หนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ม.3
2. วีดิทัศน์ “ชนพื้นเมืองถูกคุกคาม
จุดชนวนประท้วงออสเตรเลีย L TNN
World Today”
3. ใบกิจกรรม เรื่อง อิทธิพลของยุโรป
สมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย

