กำหนดกำรจัดกำรเรียนรู้รำยชัวโมง
่
รำยวิ ชำ ประวัติศำสตร์ รหัสวิ ชำ ส23102 ชัน้ มัธยมศึกษำปี ที่ 3
ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 256๓ เวลำ ๑๗ ชัวโมง
่
จำนวน 0.5 หน่ วยกิ ต
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
ชั่วโมง

1

๑ ก.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

1

2

๘ ก.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

1

3

๑๕ ก.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

1

๔

๒๒ ก.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

1

เรื่ องทีส่ อน

EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
สอนครั้งที.่ ..
ภำค๑/๒๕๖๒
EP ๑
๑. หนังสือเรียนวิชา
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
กำรใช้วิธีกำรทำง
๒. ใบงานที่ ๑.๑
ประวัติศำสตร์
เรือ่ ง ความหมายความสาคัญ
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑
ของวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
เรือ่ ง วิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
EP ๒
๑. หนังสือเรียนวิชา
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
กำรใช้วิธีกำรทำง
๒. ใบงานที่ ๑.๒ เรือ่ ง
ประวัติศำสตร์
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๒
๓. ประวัตทิ อ้ งถิน่ ของตนเอง
เรือ่ ง หลักฐานทาง
๔. ภาพหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
EP ๓
๑. หนังสือเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
กำรใช้วิธีกำรทำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง สารคดี
ประวัติศำสตร์
เส้นทางเดินทัพพระเจ้าตาก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๓
สินมหาราช
เรือ่ ง ขัน้ ตอนของวิธกี ารทาง
๓. ใบงาน ๑.๓ เรือ่ ง ขัน้ ตอน
ประวัตศิ าสตร์
ของวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
EP ๔
๑. หนังสือเรียน
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๑
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
กำรใช้วิธีกำรทำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง ตานาน
ประวัติศำสตร์
ท้องถิน่ พญากงพญาพาน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๔ เรือ่ ง
การนาวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์
มาใช้ในการศึกษาเรือ่ งราวที่
เกีย่ วข้องกับตนเอง ครอบครัว
และท้องถิน่ ของตน

๕

ครั้ง
ที่

๖

๒๙ ก.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

๕ ส.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
ๆ ของโลก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๕
เรือ่ ง การเข้ามาของชาวยุโรป
ในทวีปอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้
จำนวน
เรื่ องทีส่ อน
ชั่วโมง
1

1

EP ๕

๑. หนังสือเรียน
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง Americas:
1492-2015
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต้

EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )
๔. แผนทีแ่ สดงการเข้ามาตัง้
ถิน่ ฐานของชาวยุโรปยังทวีป
อเมริกาเหนือ
แผนทีก่ ารแบ่งพืน้ ทีส่ ารวจ
จากสนธิสญ
ั ญาทอร์เดซิลลัส
๕. แผนทีแ่ สดงการเข้ามาตัง้
ถิน่ ฐานของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
ใต้ (ค.ศ.๑๔๘๘-๑๖๑๐)
๖. ภาพเกี่ยวกับการเข้ามา
ของชาวยุโรปในทวีปอเมริกา
เหนือและ อเมริกาใต้
๗. ใบงานที่ ๒.๑ เรือ่ ง การ
เข้ามาของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
EP ๖
๑. หนังสือเรียน
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง America
ๆ ของโลก
The Story of Us - Series
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๖
Opening HQ
เรือ่ ง พัฒนาการทางการเมือง
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา
อเมริกาเหนือ
ใต้
๔. แผนทีแ่ สดงสินค้าทีค่ า้ ขาย
ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีป
อเมริกาเหนือ

๕. แผนทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา
ค.ศ.
๑๘๖๐ แบ่งพืน้ ทีร่ ฐั ฝ่ ายเหนือ
และรัฐฝ่ ายใต้ไว้ชดั เจน
๖. ภาพการใช้แรงงานทาสใน
หมูเ่ กาะแคริบเบียน
๗. ภาพอนุสาวรียเ์ ทพี
เสรีภาพ
๘. ภาพการสร้างทางรถไฟ
เพื่อเชื่อมดินแดนทาง
๙. ภาพแรงงานชาวจีนกาลัง
สร้างทางรถไฟสายหนึ่งใน
อเมริกา
๑๐. ภาพเกีย่ วกับพัฒนาการ
ครั้ง
วัน/เดือน/ปี
จำนวน
เรื่ องทีส่ อน
EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
ที่
เวลำ
ชั่วโมง
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ
๑๑. ใบงานที่ ๒.๒ เรือ่ ง
พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาเหนือ
วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพนั ปี หลวงและวันแม่แห่งชาติ
๗
๑๙ ส.ค. 6๓
1
EP ๗
๑. หนังสือเรียน
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
12.30-13.30 น.
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง A Gold
ๆ ของโลก
Rich Beach
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๗
Gold Rush: South America
เรือ่ ง พัฒนาการทางการเมือง
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้
อเมริกาใต้
๔. ภาพเมือง มาชู ปิ กชู
๕. ภาพการแต่งกายของชาว
พืน้ เมืองของชาวยุโรปในทวีป
อเมริกาเหนือและทวีปอเมริกา

๘

ครั้ง
ที่

๒๖ ส.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
ๆ ของโลก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๘
จำนวน
เรื่ องทีส่ อน
ชั่วโมง
1

เรือ่ ง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของ
ทวีปออสเตรเลีย

EP ๘

ใต้ (ค.ศ.๑๔๘๘-๑๖๑๐)๗.
ภาพฟรานซิสโก้ ปิ ซาโร่
๘. ภาพรูปปั น้ พระเยซู เมืองริ
โอ เดอ จาเนโร ประเทศ
บราซิล
๙. ภาพพีระมิดแสดงชนชัน้ ใน
สังคมแบบ “เอนโกเมียนดา”
๑๐. ภาพ ไซมอน โบลิวาร์
๑๑. ภาพโฆเซ เดอ ซาน มาร์
ติน
๑๒. ภาพเกีย่ วกับพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้
๑๓. ใบงานที่ ๒.๓ เรือ่ ง
พัฒนาการทางการเมืองสังคม
และเศรษฐกิจของทวีป
อเมริกาใต้
๑. หนังสือเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง welcome to

EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )
Australia
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
ออสเตรเลีย
๔. ภาพชาวพืน้ เมืองอะบอ
ริจนิ ช่วงทศวรรษที่ ๑๘๙๐๕.
ภาพสงครามฟรอนเทียร์
สงครามระหว่างชาวอาณา
นิคมกับชนเผ่าพืน้ เมือง
๖. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
ออสเตรเลีย

๙

ครั้ง
ที่

๒ ก.ย. 6๓
12.30-13.30 น.

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

๗. ใบงานที่ ๒.๔ เรือ่ ง
พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
ออสเตรเลีย
1
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
EP ๙
๑. หนังสือเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง The
ๆ ของโลก
Greatest haka EVER?
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๙
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
เรือ่ ง พัฒนาการทางการเมือง
ออสเตรเลียและโอเชียเนีย๔.
สังคมและเศรษฐกิจของ
ภาพวาดชาวเมารีทเ่ี ดินทาง
นิวซีแลนด์
ไปยังประเทศอังกฤษเมือ่
และโอเชียเนีย
ค.ศ.๑๘๖๓
๕. การแต่งกายของ
ชาวไมโครนีเซียในเกาะกวม
๖. การแต่งกายของ
ชาวเมลานีเซีย
๗. การแต่งกายของชาวโพลินี
เซีย
๘. แผนทีโ่ อเชียเนีย
๙. ภาพทหารสหรัฐฯ ในหมู่
เกาะโซโลมอน
๑๐. ภาพฐานทัพอากาศ
สหรัฐฯ ในกัวดัลคะแนลหมู่
เกาะโซโลมอน
๑๑. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการ
จำนวน
เรื่ องทีส่ อน
EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
ชั่วโมง
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์และ
โอเชียเนีย
๑๒. ใบงานที่ ๒.๕ เรือ่ ง
พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของ
นิวซีแลนด์และโอเชียเนีย

๑๐

ครั้ง
ที่

๙ ก.ย. 6๓
12.30-13.30 น.

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
ๆ ของโลก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๐
เรือ่ ง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่ องทีส่ อน

EP ๑๐

๑. หนังสือเรียน
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง This is
Egypt
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
แอฟริกา
๔. แผนทีภ่ ูมภิ าคของ
ทวีปแอฟริกา
๕. แผนทีก่ ายภาพของ
ทวีปแอฟริกา
๖. แผนทีแ่ สดงอาณาเขตของ
ภูมภิ าคแอฟริกาเหนือและ
ตะวันออกกลาง
๗. แผนทีแ่ สดงอาณาเขตของ
อารยธรรมอียปิ ต์โบราณ
๘. แผนทีแ่ สดงอิทธิพลของ
อาหรับในบริเวณตะวันออก
กลาง และพืน้ ทีร่ อบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน
๙. แผนทีแ่ สดงอาณาเขตของ
อาณาจักรออตโตมัน ค.ศ.
๑๖๘๓
๑๐. แผนทีอ่ าณาจักรซองไฮ่
ช่วง ค.ศ.๑๔๙๓-๑๕๒๘
๑๑. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
๑๒. ใบงานที่ ๒.๖ เรือ่ ง
พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา(ยุคโบราณถึงยุค
กลาง)

EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )

๑๑

๑๖ ก.ย. 6๓
12.30-13.30 น.

1

หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
ๆ ของโลก
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๑
เรือ่ ง พัฒนาการทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา(ยุคใหม่ถงึ ยุคปั จจุบนั )

EP ๑๑

๑. หนังสือเรียน
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
๒. ภาพการแข่งขันฟุตบอล
โลก
ปี ๒๐๑๐
๓. แผนทีก่ ายภาพทวีป
แอฟริกา
๔. แผนทีแ่ สดงเส้นทางการ
เดินเรือของเฟอร์ดนิ านด์
แมคเจลแลน ๕. แผนทีแ่ บ่ง
เขตการสารวจ
จากสนธิสญ
ั ญาทอร์เอซิลลัส
๖. ภาพการจับทาสชาว
แอฟริกาลงเรือ
เพื่อนาไปเป็ นแรงงานในพืน้ ที่
ต่าง ๆ ทัวโลก
่
๗. แผนทีแ่ สดงการเข้ามายึด
ครองแอฟริกาของชาติ
มหาอานาจตะวันตก ในปี
ค.ศ.๑๘๘๐ (ซ้าย) และ ค.ศ.
๑๙๑๓ (ขวา)
๘. สงครามระหว่างอังกฤษกับ
ชนเผ่าซูลู
๙. เหมืองทองคาใน
แอฟริกาใต้ ทศวรรษ ๑๘๙๐
๑๐. ทหารแคเมอรูน (อยูใ่ น
กองทัพเยอรมนี) ในสมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ ๑
๑๑. ภาพการรบในสมรภูม ิ
เอลอลาเมน ประเทศอียปิ ต์
๑๒. ภาพผูอ้ พยพจากการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุใ์ นรวันดา
๑๓. ภาพโจรสลัดโซมาเลีย
๑๔. ภาพแสดงเด็กแอฟริกนั
อาศัยอยูอ่ ย่างลาบาก
๑๕. ภาพเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางการเมือง สังคมและ

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

๑๒

๒๓ ก.ย. 6๓
12.30-13.30 น.

1๓

๓๐ ก.ย. 6๓
12.30-13.30 น.

๑๔

๗ ต.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา
(ยุคใหม่ถงึ ยุคปั จจุบนั )
จำนวน
เรื่ องทีส่ อน
EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
ชั่วโมง
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )
๑๖. ใบงานที่ ๒.๗ เรือ่ ง
พัฒนาการทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจของทวีป
แอฟริกา (ยุคใหม่ถงึ ยุค
ปั จจุบนั )
1
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
EP ๑๒
๑. หนังสือเรียน
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. บัตรคาเกีย่ วกับเหตุการณ์
ๆ ของโลก
สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ใน
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๒
ทวีปยุโรป
เรือ่ ง พัฒนาการทางสังคม
๓. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง สงครามครู
ของทวีปยุโรป
เสด
1
EP ๑๓
๑. หนังสือเรียนวิชา
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง โอลิเวอร์
ๆ ของโลก
ทวิต
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๓
๓. ใบงานที่ ๒.๘ เรือ่ ง
เรือ่ ง พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ของทวีปยุโรป
ทวีปยุโรป
1
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
EP ๑๔
๑. หนังสือเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. ภาพอนุสาวรีย์
ๆ ของโลก
ประชาธิปไตย
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๔
๓. ภาพตราธนาคารใน
เรือ่ ง อิทธิพลของตะวันตก
ประเทศไทย
ต่อสังคมโลก
๔. ภาพการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน
๕. ภาพการแต่งกายทีไ่ ด้รบั
อิทธิพลจากตะวันตก
๖. ใบงานที่ ๒.๙ เรือ่ ง ปั จจัย
ทีท่ าให้อทิ ธิพลของตะวันตก

๑๕

๑๔ ต.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/ปี
เวลำ

๑๖

๒๑ ต.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

๑๗

๒๘ ต.ค. 6๓
12.30-13.30 น.

แพร่หลายไปทัวโลก
่
1
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๒
EP ๑๕
๑. หนังสือเรียนวิชา
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
พัฒนำกำร ของภูมิภำคต่ ำง
๒. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง Hello
ๆ ของโลก
English! - วัฒนธรรมไทยฝรัง่
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๕
ยังมึน (Thai culture)
เรือ่ ง การเลือกรับอิทธิพลของ
๓. ใบงานที่ ๒.๑๐ เรือ่ ง การ
ตะวันตกต่อโลก
เปรียบเทียบวัฒนธรรมดัง้ เดิม
และปรับใช้วฒ
ั นธรรมที่
จำนวน
เรื่ องทีส่ อน
EP.ตรงกับ สิ่ งที่ ร.ร.ปลำยทำงต้ องเตรียม
ชั่วโมง
สอนครั้งที.่ ..
(ครู /นักเรี ยน/สื่ อ/อุปกรณ์ /
ภำค๑/๒๕๖๒
แหล่ งเรียนรู้ )
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย
1
EP ๑๖
๑. หนังสือเรียน
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
ควำมขัดแย้งและควำม
๒. วีดทิ ศั น์จากภาพยนตร์
ร่วมมือ
เรือ่ ง War horse
ในคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐
๓. ภาพผลจากการใช้ก๊าซพิษ
แผนการจัดการเรียนรู้
ในช่วงสงคราม
ที่ ๑๖ - ๑๘
๔. ภาพสงครามสนามเพลาะ
เรือ่ ง สงครามโลกครัง้ ที่ ๑
๕. ภาพการเข้าโจมตีของ
สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ และ
ทหารออสเตรีย
สงครามเย็น
๖. ภาพนาวิกโยธินกองทัพ
สหรัฐฯ
ปั กธงชาติเหนือเกาะ อิโวจิม่า
๗. ภาพกราฟฟิ คเกีย่ วกับ
สงครามเย็น
๘. ภาพการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็น
๙. วีดทิ ศั น์เกีย่ วกับการจาลอง
การระเบิดของนิวเคลียร์ใน
ภาพยนตร์
1
หน่ วยกำรเรียนรู้ที่ ๓
EP ๑๗
๑. หนังสือเรียน
ประวัตศิ าสตร์ ม.๓
ควำมขัดแย้งและควำม
๒. กรณีศกึ ษาเกีย่ วกับ “วัยรุน่
ร่วมมือ
หญิงซาอุฯได้ลภ้ี ยั ไป
ในคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๐

แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑๙๒๐
เรือ่ ง องค์การ
ระหว่างประเทศด้านสังคมและ
การเมือง

แคนาดา”
๓. ใบงานที่ ๓.๑ เรือ่ ง
บทบาทขององค์การระหว่าง
ประเทศด้านสังคมและ
การเมือง
๔. ภาพธงชาติอาเซียน
๕. ใบงานที่ ๓.๒ เรือ่ ง ประวัติ
ความเป็ นมาและบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจ
๖. วีดทิ ศั น์ เรือ่ ง วิกฤต
เศรษฐกิจ ต้มยากุง้

