กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส23104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เวลา 16 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต
ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

1

2 ธ.ค. 63
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่...
ภาค2/2562
EP 1
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์
3. วีดิทัศน์ เรื่อง การสถาปนา
กรุงรัตนโกสินทร์
4. ภาพแผนที่กรุงธนบุรี
5. ภาพแผนที่กรุงรัตนโกสินทร์
6. ข้อความเกี่ยวกับสาเหตุ
การย้ายราชธานี
จำนวน 4 ข้อความ
7. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
มั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง
ในสมัยรัตนโกสินทร์

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่...
ภาค2/2562

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม

2

9 ธ.ค. 63
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป
พ.ศ.2435

EP 2

1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง การเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร์ก่อน
การปฏิรูป พ.ศ.2435
3. ชื่ออัครเสนาบดีในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
(รัชกาลที่ 1)
4. แผนผังการเมืองการปกครอง
สมัยรัตนโกสินทร์ก่อน
การปฏิรูป พ.ศ.2435
5. แผนผังการบริหารราชการ
แผ่นดินส่วนภูมิภาค
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การเมือง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ก่อนการปฏิรูป พ.ศ.2435

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

3

16 ธ.ค. 63
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การปฏิรูปการเมือง
การปกครอง พ.ศ. 2435

4

23 ธ.ค. 63
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมือง
การปกครอง พ.ศ. 2475

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่...
ภาค2/2562
EP 3
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง การปฏิรูปการเมือง
การปกครอง พ.ศ. 2435
3. วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตอน การปฏิรูประเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
4. บัตรคำชื่อกระทรวง
สมัยรัชกาลที่ 5
จำนวน 12 กระทรวง
5. บัตรข้อความที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของแต่ละกระทรวงจำนวน
12 บัตรข้อความ
6. ใบความรู้ เรื่อง การปฏิรูป
การเมืองการปกครองในสมัย
รัชกาลที่ 5
EP 4
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการเมือง
การปกครอง พ.ศ. 2475
3. ภาพอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
4. หลักฐานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 จำนวน 4 หลักฐาน

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

5

30 ธ.ค. 63
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
พัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
และ 6
เรื่อง การเมืองการปกครอง
สมัยประชาธิปไตย

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่...
ภาค2/2562
EP 5
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง การเมืองการปกครอง
สมัยประชาธิปไตย
3. ภาพเหตุการณ์สำคัญทาง
ประวัติศาสตร์สมัย
ประชาธิปไตย จำนวน 5 ภาพ
4. กระดาษชาร์ทขาว
5. ภาพเหตุการณ์การเลือกตั้ง
6. ภาพหลักฐานเกี่ยวกับ
เหตุการณ์สำคัญทางการเมือง
ในช่วงเวลาปีพ.ศ. 2540
ปัจจุบัน จำนวน 7 ภาพ
7. กระดาษขนาด A4
กลุ่มละ 1 แผ่น

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

6

6 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการ
EP 6
1. หนังสือเรียนวิชา
ทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
2. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สมัยรัตนโกสินทร์ก่อน
สมัยรัตนโกสินทร์ก่อน
สนธิสัญญาเบาว์ริง
สนธิสัญญาเบาว์ริง
3. ภาพเรือสำเภาจีน
4. ภาพเงินพดด้วงตราครุฑและ
ตราแสงจักรสมัยรัชกาลที่ 2
5. ภาพสำเนาสนธิสัญญา
เบอร์นีย์ สมัยรัชกาลที่ 3
6. บัตรคำจำนวน 7 คำ ได้แก่
คำว่า“ข้าว”“ไม้สักเงิน”
“พดด้วง”“การจิ้มก้อง”
“การเหยียบหัวตะเภาเรือ”
“ระบบเจ้าภาษีนายอากร”
และ “สนธิสัญญาเบอร์นีย์”
7. ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อน
สนธิสัญญาเบาว์ริง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

7

13 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

8

20 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการ
EP 7
1. หนังสือเรียนวิชา
ทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
2. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจ
เรื่องลักษณะทางเศรษฐกิจสมัย
สมัยรัตนโกสินทร์หลังฃ
รัตนโกสินทร์หลังสนธิสัญญา
สนธิสัญญาเบาว์ริง
เบาว์ริง
3. วีดิทัศน์จากภาพยนตร์
เรื่องทวิภพตอน
“การทําสนธิสัญญาเบาว์ริง”
4. ใบความรู้เรื่อง
“สนธิสัญญาเบาว์ริง”
5. กระดาษบรูฟ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการ
EP 8
1. หนังสือเรียนวิชา
ทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
2. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจ
เรื่องลักษณะเศรษฐกิจ
หลังการเปลี่ยนแปลง
หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475
การปกครอง พ.ศ. 2475
3. คำปราศรัยขอนายกรัฐมนตรี
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2485
4. บัตรภาพจำนวน 4 ภาพ
5. บัตรข้อความ
จำนวน 12 ข้อความ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

9

27 ม.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการ
EP 9
1. หนังสือเรียนวิชา
ทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์ ม.3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
2. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจ
เรื่อง ลักษณะเศรษฐกิจ
สมัยปัจจุบัน
สมัยปัจจุบัน
3. ภาพเงินเบี้ย
4. ภาพเงินพดด้วงสมัยอยุธยา
5. ภาพเงินเหรียญ
สมัยรัชกาลที่ 4
6. ภาพเงินธนบัตร
สมัยรัชกาลที่ 8
7. ภาพบัตรเครดิตธนาคาร
กสิกรไทย
8. ภาพแอพพลิเคชั่น
Krungthai NEXT
9. วีดิทัศน์สรุปแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
10. กระดาษชาร์ท

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

10

3 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
เรื่อง ลักษณะทางสังคม
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP 10
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น
3. วีดิทัศน์ตัวอย่างละคร
เรื่อง ข้าบดินทร์
4. ข้อความจากกฎหมายตรา
สามดวง เล่ม 3
“พระไอยการเบ็ดเสร็จ”
5. ข้อความจากกฎหมายตรา
สามดวง เล่ม 4
“พระไอยการอาญาหลวง”
6. ข้อความจากจดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1208
7. ภาพจากละคร เรื่อง
ข้าบดินทร์ จำนวน 2 ภาพ

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

11

10 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 12 และ 13
เรื่อง ลักษณะทางสังคมสมัย
ปฏิรูปประเทศและลักษณะทาง
สังคมสมัยประชาธิปไตย

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP 11
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่อง ลักษณะทางสังคม
สมัยปฏิรูปประเทศ
3. ภาพจำลองเหตุการณ์การ
ยกเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5
4. ภาพมูลนายและไพร่ทาส
สมัยรัตนโกสินทร์
5. หลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการยกเลิกระบบไพร่
ในสมัยรัชกาลที่ 5
จำนวน 2 ชิ้น
6. วีดิทัศน์สื่อโฆษณา
“สร้างสรรค์สังคมไทย
เริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ”
7. กรณีศึกษาเรื่อง
“สังคมก้มหน้า ภัยเงียบทำร้าย
ความสัมพันธ์คนไทย”
8. กระดาษชาร์ทขาว

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

12

17 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
และ 15
เรื่อง ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์และบุคคล
สำคัญที่มีส่วนอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมไทยสมัย
รัตนโกสินทร์

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP 12
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่องภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์
3. วีดิทัศน์เพลง
“เที่ยวไทยมีเฮ”
4. กระดาษชาร์ทขาว
5. วีดิทัศน์เรื่องศูนย์ศิลปาชีพ
บางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
6. พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ 9)
7. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
8. ภาพพระยาอนุมานราชธน
(เสฐียรโกเศศ)
9. ข่าวกรณีศึกษาเรื่อง
“จากผ้ามัดย้อมถิ่นล้านนา
สู่ของที่ระลึกระดับโลก”

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

13

24 ก.พ. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
พัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16
เรื่อง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP 13
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
3. ภาพจารึกบนกำแพงที่วัด
พระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหาร(วัดโพธิ์) เกี่ยวกับ
เส้นหลักที่สำคัญของร่างกาย
มนุษย์รวม 10 เส้น และ
เส้นอื่น ๆ
4. ภาพการสอนวิธีนวดแผนไทย
โบราณให้กับชาวต่างชาติ
5. กรณีศึกษา เรื่อง
“สแน็คบานาน่า”
6. กรณีศึกษาจำนวน 4 เรื่อง
7. กระดาษขนาดเอสาม

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

14

3 มี.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP 14
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่องพัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมัย
รัตนโกสินทร์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน
3. แผนที่แสดงอาณาเขต
กรุงรัตนโกสินทร์ยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช (รัชกาลที่ 1)
4. บัตรคำชื่อประเทศเพื่อนบ้าน
ของสยามจำนวน 7
บัตรคำ
5. บัตรข้อความที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สยามกับประเทศเพื่อนบ้าน
จำนวน 7 บัตรข้อความ
6. ข่าวกรณีศึกษาเรื่อง
“ทหารพม่าเข้าสำรวจโพรงดอย
ต่อคำ เชื่อมกับดอยนางนอน
หวังช่วย 13 หมูป่า”

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

15

10 มี.ค. 64
12.30-13.30 น.

จำนวน
ชั่วโมง
1

เรื่องที่สอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18
และ 19
เรื่อง พัฒนาการความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศ
ในเอเชียและพัฒนาการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศ
ตะวันตก

EP.ตรงกับ สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
สอนครั้งที่... (ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
ภาค2/2562
แหล่งเรียนรู้)
EP 15
เอเชียและพัฒนาการความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์กับประเทศ
ตะวันตก
3. ภาพตลาดเยาวราช
4. ภาพศาลพระพรหม
บริเวณสี่แยกราชประสงค์
5. ภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่อง
คู่กรรม
6. ภาพการอพยพของชาวจีนไป
ยังประเทศต่าง ๆ
7. ภาพชาวจีนที่อาศัยอยู่
บริเวณท่าราชวงศ์ กรุงเทพฯ
8. ภาพนาย บาดรุดีน กาปาซี
(BadrudeenKapasi ) ต้อนรับ
พระยาพหลพลพยุหเสนา
9. ภาพทหารญี่ปุ่นที่บางปู
จ.สมุทรปราการ
10. ภาพทหารญี่ปุ่นบุกเข้า
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
11. พระบรมฉายาลักษณ์
จักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่ง
รัสเซียกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในปี พ.ศ. 2440
12. ภาพหนังสือพิมพ์ ดิ อิลลัส
เตรท ลอนดอน นิวส์ ลงข่าว
การเสด็จประพาสยุโรปของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
13. ภาพสถานทูตโปรตุเกส
14. ภาพเซอร์จอห์น เบาว์ริง

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี
เวลา

จำนวน
ชั่วโมง

เรื่องที่สอน

EP.ตรงกับ
สอนครั้งที่...
ภาค1/2562

16

17 มี.ค. 64
12.30-13.30 น.

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สมัยรัตนโกสินทร์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน

EP 16

สิ่งที่ ร.ร.ปลายทางต้องเตรียม
(ครู/นักเรียน/สื่อ/อุปกรณ์/
แหล่งเรียนรู้)
15. ภาพพระยากัลยาณไมตรี
(ฟรานซิส บี. แซร์)
16. ภาพวิกฤติการณ์
ร.ศ. 112
1. หนังสือเรียนวิชา
ประวัติศาสตร์ ม.3
2. โปรแกรม power point
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศของไทย
ในยุคปัจจุบัน
3. ข่าวการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 32
4. ข่าวกรณีศึกษาเรื่อง ประชุม
เอเปค-สุดยอดผู้นำอาเซียน 1015 พ.ย.
5. ข่าวกรณีศึกษา เรื่อง
น้ำใจไทยเพื่อเด็กในแอฟริกา
“ยูนิเซฟ” ชวนคนไทย
สนับสนุน

