
คู�มือการใช�งานบทเรียนอีเลิร�นนิ่ง  
เร่ือง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป$ที่ 3 

รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5 
(คู�มือฉบับนักเรียน) 

 
 

 
 

จัดทําโดย 
นางภัคจิรา  ชูนิตย� 
ตําแหน�ง ครู คศ.1 

 

 

 

 

 
กลุ�มสาระการเรียนรู�สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 



2 

 

คู�มือการใช�งานบทเรียนอีเลิร�นน่ิง เร่ือง ทวีปอเมริกาเหนือ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป$ที่ 3 
รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5 

 
ความต�องการของระบบอีเลิร�นนิ่ง 

1. ควรเชื่อมต�อเครือข�ายอินเทอร�เน็ตก�อนการใช�งาน 
2. โปรแกรมWeb Browser ท่ีใช�แสดงผลบทเรียนอีเลิร�นนิ่ง ได�แก� Internet Explorer เวอร�ชั่น 9.0 ข้ึน

ไปและ Google Chrome  
3. บทเรียนอีเลิร�นนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3พัฒนาด�วยโปรแกรม 

Moodleทํางานบนเครือข�ายอินเทอร�เน็ต 
4. เหมาะสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ข้ึนไป 

 

การเข�าสู�บทเรียน 

1. เข�าเว็บไซต� http://lms.sattha.ac.th 
2. คลิกท่ีชื่อวิชา สังคมศึกษา 5 
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3. พิมพ�ชื่อผู�ใช� (รหัสประจําตัวนักเรียน) , รหัสผ�านของนักเรียน (Student@**) หรือสอบถามท่ีคุณครู
ประจําวิชาและคลิกท่ีปุaมเข�าสู�ระบบ 

 

 

 

4. คลิกท่ีชื่อวิชา สังคมศึกษา 5 
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5. จะปรากฏหน�าต�างของบทเรียนอีเลิร�นนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 
3รายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5 

 

 

6. บทเรียนอีเลิร�นนิ่ง เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปFท่ี 3 แบ�งออกเปcน 7 ส�วน
โดยให�นักเรียนศึกษาบทเรียน เรียงลําดับเนื้อหา จาก 1 – 7 ดังต�อไปนี้ 
1. บทนํา 
2. หน�วยท่ี 1 สภาพแวดล�อมทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือ 
3. หน�วยท่ี 2 ลักษณะภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ 
4. หน�วยท่ี 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติในอเมริกาเหนือ 
5. หน�วยท่ี 4 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
6. หน�วยท่ี 5 วิกฤตการณ�ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมในทวีปอเมริกาเหนือ 
7. บทสรุป 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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บทนํานักเรียนศึกษาบทเรียน เรียงลําดับเนื้อหา 1 – 4 

 

1. คู�มือการใช�งานสําหรับคุณครูผู�สอน 
2. คู�มือการใช�งานสําหรับนักเรียน 
3. กระดานข�าว ใช�สําหรับประชาสัมพันธ�ข�าวสารในบทเรียน โดยต้ังหัวข�อคําถาม – ตอบข�อสงสัย

ระหว�างคุณครูผู�สอน และนักเรียนระหว�างการทําการเรียนออนไลน� 
4. คําอธิบายรายวิชา ส 23101 สังคมศึกษา 5 ช้ันมัธยมศึกษาป$ท่ี 3 
5. โครงการบทเรียนอีเลิร�นนิ่ง หน�วยการเรียนรู� ทวีปอเมริกาเหนือ 
6. แบบทดสอบก�อนเรียน เม่ือศึกษารายละเอียดในข�อ 2 – 3 เสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทําแบบทดสอบ

ก�อนเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 30 ข�อ  
 

หน�วยท่ี 1 สภาพแวดล�อมทางกายภาพทวีปอเมริกาเหนือนักเรียนศึกษาบทเรียน เรียงลําดับเนื้อหา 1 – 10 

 

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) เนื้อหาแนะนําข�อมูลพ้ืนฐานของทวีป
อเมริกาเหนือ 

2. สไลด�แนะนําทวีปอเมริกาเหนือ เปcนสไลด�สรุปเนื้อหาด�วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
3. ส่ือวีดีทัศน� สอนศาสตร� : สังคม ม.ต�น : นั่งทบทวนข�อสอบภูมิศาสตร� สื่อวีดีโอจาก Youtube 
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4. ส่ือวีดีทัศน� สอนศาสตร� : สังคม ม.ต�น : กอดรัดฟKดโลก สื่อวีดีโอจาก Youtube 
5. ส่ือวีดีทัศน� สอนศาสตร� : สังคม ม.3 ตอนท่ี 9 สูดอากาศอเมริกาเหนือ สาระภูมิศาสตร� สื่อวีดีโอ

จากเว็บไซต� Youtube 
6. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต� 

ตอนท่ี 1 สื่อวีดีโอจาก Youtube ของโครงการ DLIT 
7. แบบฝSกหัดท่ี 1 ทวีปอเมริกาเหนือ (North America) นําตัวเลขมาใส�ในข�อความท่ีกําหนด 
8. ดาวโหลดใบงานท่ี 1 เรื่อง ท่ีตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ  เปcนไฟล� Microsoft Word 

ให�นักเรียนดาวน�โหลด นํามาแก�ไขส�งในรูปแบบไฟล� เปcนไฟล� Microsoft Word โดยต้ังชื่อไฟล�งาน
ตามท่ีคุณครูผู�สอนกําหนด 

9. ส�งใบงานท่ี 1 เรื่อง ท่ีตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ  ให�นักเรียนอัพโหลดไฟล�งานใบงานท่ี 
1 ท่ีทําเสร็จแล�วด�วยโปรแกรม Microsoft Word 

10. แบบทดสอบประจําหน�วยท่ี 1 เม่ือศึกษารายละเอียดในข�อ 1 – 9 เสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบก�อนเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ข�อ  

11. ห�องสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ เปcนระบบการสนทนา คําถาม – ตอบข�อสงสัย
ระหว�างคุณครูผู�สอน และนักเรียนระหว�างการทําการเรียนออนไลน� 
 

 

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ เนื้อหาลักษณะ
ภูมิอากาศและพืชพรรณของทวีปอเมริกาเหนือ 

2. สไลด�เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ เปcนสไลด�สรุปเนื้อหาด�วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ 

3. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต� 
ตอนท่ี 1 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 

4. แบบฝSกหัดท่ี 2 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ นําตัวเลขมาใส�ใน
ข�อความท่ีกําหนด 
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5. ดาวโหลดใบงานท่ี 2 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล� Microsoft 
Word ให�นักเรียนดาวน�โหลด นํามาแก�ไขส�งในรูปแบบไฟล� เปcนไฟล� Microsoft Word โดยต้ังชื่อไฟล�
งานตามท่ีคุณครูผู�สอนกําหนด 

6. ส�งใบงานท่ี 2 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ ให�นักเรียนอัพโหลดไฟล�งานใบ
งานท่ี 2 ท่ีทําเสร็จแล�วด�วยโปรแกรม Microsoft Word 

7. แบบทดสอบประจําหน�วยท่ี 2 เม่ือศึกษารายละเอียดในข�อ 1 – 5 เสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบก�อนเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ข�อ  

8. ห�องสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณในทวีปอเมริกาเหนือ เปcน
ระบบการสนทนา คําถาม – ตอบข�อสงสัยระหว�างคุณครูผู�สอน และนักเรียนระหว�างการทําการเรียน
ออนไลน� 
 

 

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ เนื้อหาลักษณะ
ภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 

2. สไลด�เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ สไลด�สรุปเนื้อหาด�วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 

3. ส่ือวีดีทัศน� เรื่อง เหนือฟVาอเมริกา – มหานครแห�งนวัตกรรม สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
4. ส่ือวีดีทัศน� เรื่อง ทัวร�อเมริกา (Tour America) สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
5. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป

อเมริกาเหนือ ตอนท่ี 2 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 
6. ดาวโหลดใบงานท่ี 3 เรื่อง เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล� Microsoft Word ให�นักเรียน

ดาวน�โหลด นํามาแก�ไขส�งในรูปแบบไฟล� เปcนไฟล� Microsoft Word โดยต้ังชื่อไฟล�งานตามท่ีคุณ
ครูผู�สอนกําหนด 

7. ส�งใบงานท่ี 3 เรื่อง เศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ ให�นักเรียนอัพโหลดไฟล�งานใบงานท่ี 3 ท่ีทํา
เสร็จแล�วด�วยโปรแกรม Microsoft Word 
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8. แบบทดสอบประจําหน�วยท่ี 3 เม่ือศึกษารายละเอียดในข�อ 1 – 7 เสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบก�อนเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ข�อ  

9. ห�องสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ เปcน
ระบบการสนทนา คําถาม – ตอบข�อสงสัยระหว�างคุณครูผู�สอน และนักเรียนระหว�างการทําการเรียน
ออนไลน� 
 

 

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง ลักษณะของประชากร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เช้ือชาติของทวีปอเมริกา
เหนือ เนื้อหาลักษณะของประชากร สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เชื้อชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 

2. สไลด�เรื่อง ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ สไลด�สรุปเนื้อหาด�วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาเหนือ 

3. ส่ือวีดีทัศน� สารคดี เรื่อง ตอนเม่ืออเมริกาเหนือ 11,000 ป$ก�อน แมมมอธ สัตว�ใหญ�ผู�นําเกรงขาม 
สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 

4. ส่ือวีดีทัศน� เรื่อง เหนือฟVาอเมริกา – สุดยอดเมืองเล็ก สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
5. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีป

อเมริกาเหนือ ตอนท่ี 1 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 
6. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 

ตอนท่ี 2 สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 
7. ดาวโหลดใบงานท่ี 4 เรื่อง ลักษณะทางประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ เปcนไฟล� Microsoft Word 

ให�นักเรียนดาวน�โหลด นํามาแก�ไขส�งในรูปแบบไฟล� เปcนไฟล� Microsoft Word โดยต้ังชื่อไฟล�งาน
ตามท่ีคุณครูผู�สอนกําหนด 

8. ส�งใบงานท่ี 4 เรื่อง ลักษณะทางประชากรในทวีปอเมริกาเหนือ ให�นักเรียนอัพโหลดไฟล�งานใบงาน
ท่ี 4 ท่ีทําเสร็จแล�วด�วยโปรแกรม Microsoft Word 
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9. แบบทดสอบประจําหน�วยท่ี 4 เม่ือศึกษารายละเอียดในข�อ 1 – 8 เสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบก�อนเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ข�อ  

10. ห�องสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ เปcน
ระบบการสนทนา คําถาม – ตอบข�อสงสัยระหว�างคุณครูผู�สอน และนักเรียนระหว�างการทําการเรียน
ออนไลน� 

 

 

1. เนื้อหาบทเรียน เรื่อง การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมของทวีปอเมริกาเหนือ 
เนื้อหาการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของทวีปอเมริกาเหนือ 

2. สไลด�เรื่อง ปKญหาส่ิงแวดล�อมในทวีปอเมริกาเหนือ สไลด�สรุปเนื้อหาด�วยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint ปpญหาสิ่งแวดล�อมในทวีปอเมริกาเหนือ 

3. ส่ือวีดีทัศน� สารคดี เรื่อง เฮอริเคนแคทรีนา สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
4. ส่ือวีดีทัศน� เรื่อง พลังของธรรมชาติ สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
5. ส่ือวีดีทัศน� เรื่อง พายุทอร�นาโดถล�มหลายพ้ืนท่ีในสหรัฐ สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
6. ส่ือวีดีทัศน� เรื่อง พายุทอร�นาโดถล�มแถบมิดเวสต�ของสหรัฐ สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube 
7. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง ปKญหาผลกระทบและแนวทางแก�ไขส่ิงแวดล�อมในทวีปอเมริกาเหนือ  สื่อ

วีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 
8. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนท่ี 1  

สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 
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9. ส่ือวีดีทัศน� DLIT เรื่อง การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ ของทวีปอเมริกาเหนือ ตอนท่ี 2  
สื่อวีดีโอจากเว็บไซต� Youtube ของโครงการ DLIT 

10. ดาวโหลดใบงานท่ี 5 เรื่อง ปKญหาส่ิงแวดล�อมและภัยธรรมชาติในอเมริกาเหนือ เปcนไฟล� 
Microsoft Word ให�นักเรียนดาวน�โหลด นํามาแก�ไขส�งในรูปแบบไฟล� เปcนไฟล� Microsoft Word 
โดยต้ังชื่อไฟล�งานตามท่ีคุณครูผู�สอนกําหนด 

11. ส�งใบงานท่ี 5 เรื่อง ปKญหาส่ิงแวดล�อมและภัยธรรมชาติในอเมริกาเหนือ ให�นักเรียนอัพโหลดไฟล�
งานใบงานท่ี 5 ท่ีทําเสร็จแล�วด�วยโปรแกรม Microsoft Word 

12. แบบทดสอบประจําหน�วยท่ี 5 เม่ือศึกษารายละเอียดในข�อ 1 – 11 เสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบก�อนเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 10 ข�อ  

13. ห�องสนทนาสําหรับบทเรียน เรื่อง การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมของทวีป
อเมริกาเหนือ เปcนระบบการสนทนา คําถาม – ตอบข�อสงสัยระหว�างคุณครูผู�สอน และนักเรียน
ระหว�างการทําการเรียนออนไลน� 
 

 

1. แบบทดสอบหลังเรียน เม่ือศึกษารายละเอียดของบทเรียนครบทุกหน�วยเสร็จแล�วให�นักเรียนลงมือทํา
แบบทดสอบหลังเรียน ข�อสอบแบบเลือกตอบ มีจํานวน 30 ข�อ  

 

การออกจากบทเรียน 

1. เข�าเว็บไซต� http://lms.sattha.ac.th 
2. คลิกท่ีมุมบนด�านขวาของบทเรียน เลือก ออกจากระบบ 

 

 


