คูมือการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิ่ง
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5
(คูมือฉบับนักเรียน)

จัดทําโดย
นางภัคจิรา ชูนิตย
ตําแหนง ครู คศ.1

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
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คูมือการใชงานบทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5
ความตองการของระบบอีเลิรนนิ่ง
1. ควรเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตกอนการใชงาน
2. โปรแกรมWeb Browser ที่ใชแสดงผลบทเรียนอีเลิรนนิ่ง ไดแก Internet Explorer เวอรชั่น 9.0 ขึ้น
ไปและ Google Chrome
3. บทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 3พัฒนาดวยโปรแกรม
Moodleทํางานบนเครือขายอินเทอรเน็ต
4. เหมาะสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
การเขาสูบทเรียน
1. เขาเว็บไซต http://lms.sattha.ac.th
2. คลิกทีช่ ื่อวิชา สังคมศึกษา 5
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3. พิมพชื่อผูใช (รหัสประจําตัวนักเรียน) , รหัสผานของนักเรียน (Student@**) หรือสอบถามที่คุณครู
ประจําวิชาและคลิกที่ปุaมเขาสูระบบ

4. คลิกที่ชื่อวิชา สังคมศึกษา 5
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5. จะปรากฏหนาตางของบทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFที่
3รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5

6. บทเรียนอีเลิรนนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFที่ 3 แบงออกเปcน 7 สวน
โดยใหนักเรียนศึกษาบทเรียน เรียงลําดับเนื้อหา จาก 1 – 7 ดังตอไปนี้
1. บทนํา
2. หนวยที่ 1 สภาพแวดลอมทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ
3. หนวยที่ 2 ลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ
4. หนวยที่ 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติในอเมริกาเหนือ
5. หนวยที่ 4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
6. หนวยที่ 5 วิกฤตการณธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ
7. บทสรุป
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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บทนํานักเรียนศึกษาบทเรียน เรียงลําดับเนื้อหา 1 – 4

1. คูมือการใชงานสําหรับคุณครูผูสอน
2. คูมือการใชงานสําหรับนักเรียน
3. กระดานขาว ใชสําหรับประชาสัมพันธขาวสารในบทเรียน โดยตั้งหัวขอคําถาม – ตอบขอสงสัย
ระหวางคุณครูผูสอน และนักเรียนระหวางการทําการเรียนออนไลน
4. คําอธิบายรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาป$ที่ 3
5. โครงการบทเรียนอีเลิรนนิ่ง หนวยการเรียนรู ทวีปอเมริกาเหนือ
6. แบบทดสอบกอนเรียน เมื่อศึกษารายละเอียดในขอ 2 – 3 เสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทําแบบทดสอบ
กอนเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 30 ขอ
หนวยที่ 1 สภาพแวดลอมทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือนักเรียนศึกษาบทเรียน เรียงลําดับเนื้อหา 1 – 10

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) เนื้อหาแนะนําขอมูลพื้นฐานของทวีป
อเมริกาเหนือ
2. สไลดแนะนําทวีปอเมริกาเหนือ เปcนสไลดสรุปเนื้อหาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. สื่อวีดีทัศน สอนศาสตร : สังคม ม.ตน : นั่งทบทวนขอสอบภูมิศาสตร สื่อวีดีโอจาก Youtube
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4. สื่อวีดีทัศน สอนศาสตร : สังคม ม.ตน : กอดรัดฟKดโลก สื่อวีดีโอจาก Youtube
5. สือ่ วีดีทัศน สอนศาสตร : สังคม ม.3 ตอนที่ 9 สูดอากาศอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร สื่อวีดีโอ
จากเว็บไซต Youtube
6. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต
ตอนที่ 1 สื่อวีดีโอจาก Youtube ของโครงการ DLIT
7. แบบฝSกหัดที่ 1 ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) นําตัวเลขมาใสในขอความที่กําหนด
8. ดาวโหลดใบงานที่ 1 เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล Microsoft Word
ใหนักเรียนดาวนโหลด นํามาแกไขสงในรูปแบบไฟล เปcนไฟล Microsoft Word โดยตั้งชื่อไฟลงาน
ตามที่คุณครูผูสอนกําหนด
9. สงใบงานที่ 1 เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ ใหนักเรียนอัพโหลดไฟลงานใบงานที่
1 ที่ทําเสร็จแลวดวยโปรแกรม Microsoft Word
10. แบบทดสอบประจําหนวยที่ 1 เมื่อศึกษารายละเอียดในขอ 1 – 9 เสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ขอ
11. หองสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ เปcนระบบการสนทนา คําถาม – ตอบขอสงสัย
ระหวางคุณครูผูสอน และนักเรียนระหวางการทําการเรียนออนไลน

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ เนื้อหาลักษณะ
ภูมิอากาศและพืชพรรณของทวีปอเมริกาเหนือ
2. สไลดเรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ เปcนสไลดสรุปเนื้อหาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ
3. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต
ตอนที่ 1 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
4. แบบฝSกหัดที่ 2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ นําตัวเลขมาใสใน
ขอความที่กําหนด
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5. ดาวโหลดใบงานที่ 2 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล Microsoft
Word ใหนักเรียนดาวนโหลด นํามาแกไขสงในรูปแบบไฟล เปcนไฟล Microsoft Word โดยตั้งชื่อไฟล
งานตามที่คุณครูผูสอนกําหนด
6. สงใบงานที่ 2 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ ใหนักเรียนอัพโหลดไฟลงานใบ
งานที่ 2 ที่ทําเสร็จแลวดวยโปรแกรม Microsoft Word
7. แบบทดสอบประจําหนวยที่ 2 เมื่อศึกษารายละเอียดในขอ 1 – 5 เสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ขอ
8. หองสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ เปcน
ระบบการสนทนา คําถาม – ตอบขอสงสัยระหวางคุณครูผูสอน และนักเรียนระหวางการทําการเรียน
ออนไลน

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ เนื้อหาลักษณะ
ภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
2. สไลดเรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ สไลดสรุปเนื้อหาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
3. สื่อวีดีทัศน เรื่อง เหนือฟVาอเมริกา – มหานครแหงนวัตกรรม สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
4. สื่อวีดีทัศน เรื่อง ทัวรอเมริกา (Tour America) สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
5. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ ตอนที่ 2 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
6. ดาวโหลดใบงานที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล Microsoft Word ใหนักเรียน
ดาวนโหลด นํามาแกไขสงในรูปแบบไฟล เปcนไฟล Microsoft Word โดยตั้งชื่อไฟลงานตามที่คุณ
ครูผูสอนกําหนด
7. สงใบงานที่ 3 เรื่อง เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ใหนักเรียนอัพโหลดไฟลงานใบงานที่ 3 ที่ทํา
เสร็จแลวดวยโปรแกรม Microsoft Word
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8. แบบทดสอบประจําหนวยที่ 3 เมื่อศึกษารายละเอียดในขอ 1 – 7 เสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ขอ
9. หองสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ เปcน
ระบบการสนทนา คําถาม – ตอบขอสงสัยระหวางคุณครูผูสอน และนักเรียนระหวางการทําการเรียน
ออนไลน

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ลักษณะของประชากร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติของทวีปอเมริกา
เหนือ เนื้อหาลักษณะของประชากร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
2. สไลดเรื่อง ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ สไลดสรุปเนื้อหาดวยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ
3. สื่อวีดีทัศน สารคดี เรื่อง ตอนเมื่ออเมริกาเหนือ 11,000 ป$กอน แมมมอธ สัตวใหญผูนําเกรงขาม
สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
4. สื่อวีดีทัศน เรื่อง เหนือฟVาอเมริกา – สุดยอดเมืองเล็ก สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
5. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ ตอนที่ 1 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
6. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ
ตอนที่ 2 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
7. ดาวโหลดใบงานที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล Microsoft Word
ใหนักเรียนดาวนโหลด นํามาแกไขสงในรูปแบบไฟล เปcนไฟล Microsoft Word โดยตั้งชื่อไฟลงาน
ตามที่คุณครูผูสอนกําหนด
8. สงใบงานที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ ใหนักเรียนอัพโหลดไฟลงานใบงาน
ที่ 4 ที่ทําเสร็จแลวดวยโปรแกรม Microsoft Word
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9. แบบทดสอบประจําหนวยที่ 4 เมื่อศึกษารายละเอียดในขอ 1 – 8 เสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ขอ
10. หองสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ เปcน
ระบบการสนทนา คําถาม – ตอบขอสงสัยระหวางคุณครูผูสอน และนักเรียนระหวางการทําการเรียน
ออนไลน

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกาเหนือ
เนื้อหาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกาเหนือ
2. สไลดเรื่อง ปKญหาสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ สไลดสรุปเนื้อหาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint ปpญหาสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ
3. สื่อวีดีทัศน สารคดี เรื่อง เฮอริเคนแคทรีนา สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
4. สื่อวีดีทัศน เรื่อง พลังของธรรมชาติ สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
5. สื่อวีดีทัศน เรื่อง พายุทอรนาโดถลมหลายพื้นที่ในสหรัฐ สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
6. สื่อวีดีทัศน เรื่อง พายุทอรนาโดถลมแถบมิดเวสตของสหรัฐ สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube
7. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง ปKญหาผลกระทบและแนวทางแกไขสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกาเหนือ สื่อ
วีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
8. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 1
สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
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9. สื่อวีดีทัศน DLIT เรื่อง การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนที่ 2
สื่อวีดีโอจากเว็บไซต Youtube ของโครงการ DLIT
10. ดาวโหลดใบงานที่ 5 เรื่อง ปKญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติในอเมริกาเหนือ เปcนไฟล
Microsoft Word ใหนักเรียนดาวนโหลด นํามาแกไขสงในรูปแบบไฟล เปcนไฟล Microsoft Word
โดยตั้งชื่อไฟลงานตามที่คุณครูผูสอนกําหนด
11. สงใบงานที่ 5 เรื่อง ปKญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติในอเมริกาเหนือ ใหนักเรียนอัพโหลดไฟล
งานใบงานที่ 5 ที่ทําเสร็จแลวดวยโปรแกรม Microsoft Word
12. แบบทดสอบประจําหนวยที่ 5 เมื่อศึกษารายละเอียดในขอ 1 – 11 เสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบกอนเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ขอ
13. หองสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีป
อเมริกาเหนือ เปcนระบบการสนทนา คําถาม – ตอบขอสงสัยระหวางคุณครูผูสอน และนักเรียน
ระหวางการทําการเรียนออนไลน

1. แบบทดสอบหลังเรียน เมื่อศึกษารายละเอียดของบทเรียนครบทุกหนวยเสร็จแลวใหนักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบหลังเรียน ขอสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 30 ขอ
การออกจากบทเรียน
1. เขาเว็บไซต http://lms.sattha.ac.th
2. คลิกทีม่ ุมบนดานขวาของบทเรียน เลือก ออกจากระบบ

