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แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์ )
รายวิชา สั งคมศึกษา รหัสวิชา ส22101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 เรื่อง ทวีปแอฟริกา เวลาเรียน 12 คาบ (คาบละ 50 นาที)
1. สาระสาคัญ
ทวีปแอฟริ กามีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของโลก เป็ นทวีปเก่าแก่ ประกอบด้วยประเทศ
ต่าง ๆมากกว่า 50 ประเทศ ได้ชื่อว่าเป็ นทวีปมืดหรื อกาฬทวีปเพราะเป็ นทวีปที่ค่อนข้างกันดารและล้าหลัง
ลักษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็ นที่ราบสู ง มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบกึ่งกลางทวีป ทาให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่
อยูใ่ นเขตร้อน ประชากรส่ วนใหญ่ขาดการศึกษาและยังยึดติดกับความเชื่ อและวัฒนธรรมดั้งเดิม สุ ขภาพ
อนามัยไม่ดี ทาให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลนเงินทุน ส่ งผลให้ประเทศส่ วนใหญ่ในทวีปแอฟริ กาเป็ น
ประเทศกาลังพัฒนา แต่แท้จริ งแล้วเป็ นทวีปที่มีววิ ฒั นาการของมนุษย์ยคุ แรก ๆของโลก ที่มีการสร้างสรรค์
อารยธรรมและความเจริ ญของตนเองเช่น อาณาจักรอียปี ต์ บริ เวณลุ่มแม่น้ าไนล์ ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น
แหล่งอารยธรรมโบราณที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริ กา
2. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริ กากับทวีปอื่น ๆได้
3. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริ กา
4. จาแนกลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของทวีป
แอฟริ กาได้
5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านประชากร สังคมและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริ กาได้
3. เนือ้ หาสาระ
มาตรฐาน ส 5.1 : เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งซึ่ งมีผล ต่อกันและกัน
ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่ องมื อทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุ ป และใช้ขอ้ มูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 : เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
วัฒนธรรม และมีจิตสานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้ น
1. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบพื้นที่ของโลกแต่ละแห่ งที่ต่างกันในลักษณะทางกายภาพและระบบการดาเนิ นชี วิต
ของมนุษย์
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2. วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ของโลก ความสัมพันธ์
กับระบบเศรษฐกิจและสังคม
สาระการเรี ยนรู้ ช่วงชั้ น
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ลักษณะภูมิอากาศ
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปแอฟริ กา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
คาบที่ ขั้นการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1
ขั้นเข้าสู่ 1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
บทเรี ยน เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
2. ครู แจ้งผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง
3. ครู ให้นกั เรี ยนดูวดี ีทศั น์การเต้นราของชน
พื้นเมืองในทวีปแอฟริ กาแล้วร่ วมสนทนากับ
นักเรี ยนว่าควรจะตั้งชื่อว่าอะไร น่าจะอยูใ่ น
ทวีปใด จุดเด่นคืออะไร
2-3
ขั้นสอน 4. ครู บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการเรี ยน
การสอน Power Piont และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศ
ของทวีปแอฟริ กา
5. นักเรี ยนทางานในใบงานที่ 2.1
เรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริ กา
4-5
ขั้นสอน 6. ครู บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการเรี ยน
การสอน Power Piont และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศ
ของทวีปแอฟริ กา
7. นักเรี ยนทางานในใบงานที่ 2.2
เรื่ อง ลักษณะอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ
ของทวีปแอฟริ กา

สื่ อการสอน
- วีดีทศั น์การ
เต้นราของชน
พื้นเมืองใน
ทวีปแอฟริ กา

ประเมินผล
- แบบ
ทดสอบ
ก่อนเรี ยน

- Power Piont
และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง
ลักษณะภูมิ
ประเทศของ
ทวีปแอฟริ กา
- Power Piont
และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง
ลักษณะภูมิ
ประเทศของ
ทวีปแอฟริ กา

- ใบงานที่
2.1 เรื่ อง
ลักษณะภูมิ
ประเทศ
ของทวีป
แอฟริ กา
- ใบงานที่
2.2 เรื่ อง
ลักษณะ
อากาศและ
พืชพรรณ
ธรรมชาติ
ของทวีป
แอฟริ กา
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คาบที่ ขั้นการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
6-7
ขั้นสอน 8. ครู บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการเรี ยน
การสอน Power Piont และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง ลักษณะทางเศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริ กา
9. นักเรี ยนทางานในใบงานที่ 2.3
เรื่ อง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริ กา
8-9
ขั้นสอน 10. ครู บรรยายโดยใช้สื่อประกอบการเรี ยน
การสอน Power Piont และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง ลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริ กา
11. นักเรี ยนทางานในใบงานที่ 2.4
เรื่ อง ลักษณะทาง ด้านประชากร สังคม
วัฒนธรรมของทวีปแอฟริ กา

10-11

ขั้นปฏิบตั ิ

12. ครู อธิบายลักษณะของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พร้อมกับทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรี ยน วิธีการเรี ยน
บทบาทของนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนได้ทราบ
13. นักเรี ยนศึกษาโดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาระ ภูมิศาสตร์
เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่ อง
ได้แก่
- ลักษณะภูมิประเทศ
- ลักษณะภูมิอากาศ
- ลักษณะทางเศรษฐกิจ
- ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
และศึกษาด้วยตนเองจนเกิดความเข้าใจ
ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถศึกษาซ้ าใหม่ได้
จนเพียงพอกับความต้องการ

สื่ อการสอน
- Power Piont
และโปรแกรม
Encarta เรื่ อง
ลักษณะทาง
เศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริ กา

ประเมินผล
- ใบงานที่
2.3 เรื่ อง
สภาพแวด
ล้อมทาง
เศรษฐกิจ
ของทวีป
แอฟริ กา
- Power Piont - ใบงานที่
และโปรแกรม 2.4 เรื่ อง
Encarta เรื่ อง ลักษณะ
ลักษณะทาง ทาง ด้าน
สังคมและ
ประชากร
วัฒนธรรม
สังคม
ของทวีป
วัฒนธรรม
แอฟริ กา
ของทวีป
แอฟริ กา
- บทเรี ยน
- แบบ
คอมพิวเตอร์ ประเมิน
ช่วยสอนสาระ พฤติกรรม
ภูมิศาสตร์
รายบุคคล
เรื่ อง ทวีป
แอฟริ กา
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คาบที่ ขั้นการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
12
ขั้นสรุ ป 14. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
15. ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

สื่ อการสอน

ประเมินผล
- แบบทด
สอบหลัง
เรี ยน
- แบบ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ

5. สื่ อและแหล่ งการเรียนรู้
สื่ อการสอน
- วีดีทศั น์การเต้นราของชนพื้นเมืองในทวีปแอฟริ กา
- Power Piont และโปรแกรม Encarta เรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริ กา
- Power Piont และโปรแกรม Encarta เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริ กา
- Power Piont และโปรแกรม Encarta เรื่ อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริ กา
- Power Piont และโปรแกรม Encarta เรื่ อง ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีปแอฟริ กา
- ใบงานที่ 2.1 เรื่ อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริ กา
- ใบงานที่ 2.2 เรื่ อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปแอฟริ กา
- ใบงานที่ 2.3 เรื่ อง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริ กา
- ใบงานที่ 2.4 เรื่ อง ลักษณะทางด้านประชากร สังคม วัฒนธรรมของทวีปแอฟริ กา
- ซีดีรอมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสาระภูมิศาสตร์ เรื่ อง ทวีปแอฟริ กา
- คู่มือการใช้งานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
- คอมพิวเตอร์
- หนังสื อเรี ยนรู ้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (สาระภูมิศาสตร์ )
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
.แหล่ งการเรียนรู้
- ห้องศูนย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โปรแกรม Encarta
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6. การวัดและประเมินผล
การวัดผล
- ตรวจแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
- ประเมินใบงาน
- ประเมินงานรายบุคคล
- ประเมินความพึงพอใจ
เครื่องมือวัด
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
- แบบประเมินใบงาน
- แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
.เกณฑ์ การประเมิน
1) การวัดผลสัมฤทธิ์ จากแบบทดสอบ
80% ขึ้นไป =
ดีมาก
70-79%
=
ดี
60-69%
=
ปานกลาง
50-59%
=
ผ่าน
ต่ากว่า 50% =
ปรับปรุ ง
2) การประเมินใบงาน
9-12 คะแนน =
ดี
5-8 คะแนน =
พอใช้
1-4 คะแนน =
ปรับปรุ ง
3) การประเมินงานรายบุคคล
9-12 คะแนน =
ดี
5-8 คะแนน =
พอใช้
1-4 คะแนน =
ปรับปรุ ง
4) ระดับความพึงพอใจ
5
หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึงมีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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7. บันทึกผลการจัดการเรียนการสอน
.ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.ปัญหาอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
.ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………
(นายสุ ดเฉลิม อ่อนเปี่ ยม)
ครู ผสู้ อน
ลงชื่อ……………………………..
( นางบัณฑิดา เมืองวงค์ )
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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แบบประเมินใบงาน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ความถูกต้ อง

ความคิด
การนาไปใช้ รวม 12
สร้ างสรรค์
ประโยชน์
คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ ..............................................ผูป้ ระเมิน
............/............/..........
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีมาก
=
ปานกลาง =

4
2

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

คะแนน
คะแนน

ดี
ปรับปรุ ง

=
=

3
1

คะแนน
คะแนน
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แบบประเมินงานรายบุคคล
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ

ทางานตามที่
ความตรงต่ อ รวม 12 หมายเหตุ
ได้ รับมอบหมาย
เวลา
คะแนน
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1

ลงชื่อ ..........................................ผูป้ ระเมิน
............/............/..........
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ดีมาก
=
ปานกลาง =

4
2

เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ
ช่ วงคะแนน
9-12
5-8
1-4

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

คะแนน
คะแนน

ดี
=
ปรับปรุ ง =

3
1

คะแนน
คะแนน
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่ อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สาระภูมศิ าสตร์ เรื่อง ทวีปแอฟริกาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
คาชี้แจง
ให้ นัก เรี ย นอ่ า นข้อ ความในแบบสอบถามที ล ะข้อ แล้ว พิ จ ารณาว่า นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สาระภูมิศาสตร์ เรื่ องทวีปแอฟริ กา ในแต่ละข้อมาก น้อยเพียงใด
แล้วทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของนักเรี ยนมากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
5
หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สุด
4
หมายถึงมีความพึงพอใจมาก
3
หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
รายการประเมิน
1. ด้ านปัจจัยนาเข้ า
1.1 มีคาแนะนาการใช้ที่ชดั เจน เข้าใจง่าย
1.2 ตัวอักษรอ่านง่ายมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม
1.3 สี พ้นื หลังที่ใช้ในบทเรี ยนมีความเหมาะสม
1.4 ภาพประกอบในบทเรี ยนน่าสนใจ
1.5 เสี ยงที่ใช้ประกอบเหมาะสม กระตุน้ ให้เกิดความสนใจ
2. ด้ านกระบวนการ
2.1 การนาเสนอบทเรี ยนน่าสนใจ
2.2 ขั้นตอนของกิจกรรมนักเรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้
2.3 มีแบบฝึ กและแบบทดสอบอย่างต่อเนื่ อง

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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รายการประเมิน
2.4
2.5
2.6
2.7

นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
นักเรี ยนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนเพียงพอในแต่ละเรื่ อง
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น
เชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ต่อเรื่ องที่เรี ยนได้เหมาะสม

3. ด้ านผลผลิต
3.1 นักเรี ยนเกิดความรู ้จากบทเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมากยิง่ ขึ้น
3.2 นักเรี ยนมีความพึงพอใจในเนื้อหาและกิจกรรม
3.2 นักเรี ยนสามารถนาความรู้จากเรื่ องที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวันได้

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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