
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)    ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปแอฟริกา   เวลาเรียน   5   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                 โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 

 แอฟริกาเป็นทวีปที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากเอเชีย เป็นทวีปที่ได้รับการบุกเบิกน้อย 
สภาพภูมิประเทศมีความแห้งแล้ง ทุรกันดาร   ประชากรได้รับการศึกษาน้อย ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาด
เงินทุนและเทคโนโลยี หลายประเทศมีปัญหาเร่ืองความสงบภายใน การพัฒนาความเจริญในด้านต่างๆ โดย
ภาพรวมท าได้ยากล าบาก แต่เป็นทวีปที่มีทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะทางกายภาพที่
มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และการใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์
ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา 
มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด ส 5.1  ม.2/1 ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1)  บอกท าเลที่ตั้งของทวีปแอฟริกาได้ 
    2)  วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาได้ 
    3)  เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกาได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปแอฟริกา 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
  
 
 



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
    1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      - ทักษะการเปร ียบเทยีบ         - ทักษะการตีความ 
    2)  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
      - ทักษะการสรุปลงความเห็น   
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
    1)  กระบวนการคิดวิเคราะห ์         
    2)  กระบวนการท างานกลุ่ม 
    3)  กระบวนการสืบค้นข้อมูล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
    1.  มีวินัย                     
    2.  ใฝ่เรียนรู ้
    3.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

     

กิจกรรมการเรียนรู ้ (วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, 
กระบวนการสืบค้นข้อมูล) 

(ชั่วโมงท่ี 1) 
ขั้นน า 
 1.โดยการท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)  พร้อมกับ
เฉลยโดยให้นักเรียนเปลี่ยนกันตอบ และนักเรียนกับครูร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 2. ครูถามนักเรียนว่า เมื่อนึกถึงทวีปแอฟริกา คนส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรบ้างให้นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นๆ ของทวีปแอฟริกา จากนั้นครูสุ่มเรียก หรือให้นักเรียน
อาสาสมัคร 4-5 คน ช่วยกันตอบ โดยครูคอยอธิบายเสริมข้อมูล และให้นักเรียนที่มีค าตอบแตกต่างจากเพื่อน
ตอบ พร้อมแสดงเหตุผล 
 3. ครูน าภาพที่เกี่ยวข้องกับทวีปแอฟริกา มาให้นักเรียนดู และถามนักเรียนว่า เมื่อเห็นภาพนี้แล้วนึกถึง
อะไร เพราะเหตุใดตัวอย่างการตอบ    
  -  ถ้าภาพที่ครูให้นักเรียนดูเป็นภาพคนผิวด า แนวการตอบ คือ เน่ืองจากคนในทวีปแอฟริกา 



    มีลักษณะเด่น คือ ตัวด า  ผมหยิก  ผอม สูง  
  -  ถ้าเป็นภาพเด็กขาดสารอาหาร พุงโร แนวการตอบ คือ เน่ืองจากทวีปแอฟริกาต้องประสบกับ 
    ความยากจน จนเป็นทวีปที่มีประชากรยากจนที่สุดในโลก 
 4. ครูสรุปลักษณะเด่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของทวีปแอฟริกาให้นักเรียนฟัง เช่น เป็นทวีปที่ยากจน คนมี
ผิวสีด า รูปร่างผอม สูง เป็นทวีปที่แห้งแล้ง และเป็นทวีปที่มีความยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ เช่น อียิปต์ 
เป็นแหล่งอารยธรรมของโลก เป็นต้น 
 5. ครูน าแผนที่แสดงประเทศและอาณาเขตของทวีปแอฟริกา มาให้นักเรียนดู แล้วให้ตัวแทนนักเรียน
ออกมาชี้ต าแหน่งประเทศต่างๆที่นักเรียนรู้จัก พร้อมทั้งบอกต าแหน่งที่ต้ังของทวีปแอฟริกา  
ขั้นเนื้อหา 
 6. ครูอธิบายที่ตั้งของทวีปแอฟริกาให้นักเรียนฟังว่า ทวีปแอฟริกาตั้งอยู่อยู่ทางใต้ของทวีปยุโรปและทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ระหว่างละติจูดที่ 37 องศาเหนือถึง 35 องศาใต้ และระหว่างลองจิจูดที่ 18 องศา
ตะวันตก ถึง 50 องศาตะวันออก มีเส้นศูนย์สูตรลากผ่านเกือบถึงกลางทวีป ท าให้มีพื้นที่อยู่ทั้งซีกโลกเหนือและ
ซีกโลกใต้ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
 ทิศเหนือ จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและช่องแคบยิบรอลตาร์ 
 ทิศใต้ จดมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้และมหาสมุทรอินเดียตอนใต้   
 ทิศตะวันออก จดทวีปเอเชีย ทะเลแดง อ่าวเอเดน และ มหาสมุทรอินเดีย 
 ทิศตะวันตก อ่าวกินี มหาสมุทรแอตแลนติก  
พร้อมอธิบายต่อไปว่า ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของพื้นดินในโลกทั้งหมด 
จัดเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากทวีปเอเชีย ประกอบด้วยประเทศเอกราช 53 ประเทศ 
 7. ครูเล่าถึงทวีปแอฟริกาในอดีตให้นักเรียนฟังว่า ยังไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกมากนัก เนื่องจากมี
ลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง มีทะเลทรายสะฮารากว้างใหญ่ มีป่าดิบชื้นลุ่ม
แม่น้ าคองโกทางตอนกลาง ภูมิประเทศบริเวณชายฝั่งไม่เอ้ือต่อการสร้างท่าเรือ ผู้คนเต็มไปด้วยชนเผ่าต่ างๆ 
ที่ป่าเถื่อน และโหดร้าย ท าให้พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการส ารวจอย่างจริงจัง ซึ่งปัจจุบันทวีปนี้ก็ได้มีการ
พัฒนาบ้างในบางประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ จะมีความเจริญมากกว่าประเทศอื่นๆ ในทวีปนี้ 
 8. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ท าเลท่ีตั้งของทวีปแอฟริกา เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จแล้ว ครู
และนักเรียนช่วยกันอภิปรายค าตอบ และร่วมกันวิเคราะห์ถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของท าเลที่ตั้ง
ของทวีปแอฟริกา 
ขั้นสรุป 
 9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับท าเลที่ตั้งของทวีปแอฟริกา พร้อมให้นักเรียน
กลับไปทบทวนและเตรียมความพร้อมในการเรียนคาบต่อไป 

 
 



(ชั่วโมงท่ี 2-3) 
ขั้นน า 
 1. ครูน าแผนที่แสดงลักษณะรูปลักษณ์ของทวีปแอฟริกามาสนทนากับนักเรียนถึงลักษณะภูมิประเทศ 
หรือภูมิลักษณ์ของทวีปแอฟริกา 
 2. จากแผนที่ดังกล่าว ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะภูมิประเทศเด่นๆ ของทวีปแอฟริกา ครูชี้แจง
ให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูง และที่ราบสูง มีทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดคือ 
ทะเลทรายสะฮารา มีป่าดิบชื้นที่มีขนาดใหญ่ คือ ป่าลุ่มแม่น้ าคองโก เป็นต้น 
ขั้นเนื้อหา 
 3. ครูอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกาให้นักเรียนฟังจากหนังสือเรียน โดยชี้แผนที่
ประกอบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้ 
  1) เขตภูเขาหินใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
  2) เขตที่ราบสูงทางตะวันออก ทางใต้ และทางตะวันออกเฉียงใต้ 
  3) เขตที่ราบสูงทางตะวันตก 
  4) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ าและที่ราบชายฝั่งทะเล 
 4. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 
 5. เมื่อนักเรียนท าใบงานเสร็จ ครูสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยค าตอบที่หน้าชั้นเรียน พร้อมชี้แผนที่ประกอบ 
และให้เพื่อนที่ไม่ได้ออกมาเฉลยค าตอบ มีหน้าที่เสนอแนะเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป 
 6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา พร้อมให้
นักเรียนกลับไปทบทวนและเตรียมความพร้อมในการเรียนคาบต่อไป 

 
(ชั่วโมงท่ี 4) 

ขั้นน า 
 1. ครูเล่าเร่ือง แม่น้ าคองโก ซึ่งเป็นแม่น้ าที่ไหลคดโค้งผ่านใจกลางทวีปแอฟริกาลงสู่มหาสมุทร
แอตแลนติก ให้นักเรียนฟัง นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศส าคัญบริเวณแม่น้ าคองโก 
 2. ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า ป่าดิบชื้นบริเวณแม่น้ าคองโก นับเป็นพื้นที่ป่าที่ส าคัญและแสดงถึง
ลักษณะภูมิอากาศที่ส าคัญของทวีปนี้ ที่ท าให้มีป่าดิบชื้น 

 

 

ขั้นเนื้อหา 
 3. ครูอธิบายลักษณะภูมิอากาศที่เด่นๆ ของทวีปแอฟริกาจากหนังสือเรียนให้นักเรียนเข้าใจ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 8 เขต ดังนี้  

1)  ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น        2) ภูมิอากาศแบบมรสุม 



3) ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา    4) ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 
5) ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน    6) ภูมิอากาศชื้นกึ่งเขตร้อน   
7) ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย  8) ภูมิอากาศแบบภูเขา 

ซึ่งลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลาย ส่งผลให้มีพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลาย มีสัตว์ป่าที่หลากหลายตาม
ไปด้วย 
 4. ครูตั้งค าถามเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกา ให้นักเรียนช่วยกันตอบ ตัวอย่างค าถาม  

 เช่น  - ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น มีลักษณะอย่างไร พบมากในบริเวณใด 
      (แนวค าตอบ  สภาพภูมิอากาศมีความชื้นสูง และอุณหภูมิสูง เฉลี่ยประมาณ 27 องศา 
      เซลเซียส มีฝนตกชุก มีพืชพรรณป่าดิบชื้นขึ้นอย่างหนาแน่น มีลักษณะล าต้นใหญ่ พืชชั้น
ล่างเป็นเถาวัลย์ พบมากแถบลุ่มแม่น้ าคองโก) 
     - ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนกึ่งเขตร้อน มีลักษณะอย่างไร พบมากในบริเวณใด 
      (แนวค าตอบ  อากาศร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อน ฤดูหนาวมีฝนตก พืชส าคัญคือ มะกอก  
      และผลไม้สกุลส้ม พบมากทางตอนเหนือของทวีป ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทาง 
      ตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกาใต้) 
ขั้นสรุป 

  5. ครูสรุปลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาให้นักเรียนเข้าใจ ซึ่งอุดมไปด้วยป่าไม้ และ
สัตว์ป่านานาชนิด แร่ธาตุที่มีในหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ มีแร่ทองค ามากที่สุดในโลก และแม่น้ าซึ่ง
เป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญ พร้อมให้นักเรียนกลับไปทบทวนและเตรียมความพร้อมในการเรียน
คาบต่อไป 

 

(ชั่วโมงท่ี 5) 
ขั้นน า  
          1. ครูน าภาพเกี่ยวกับป่าไม้ในทวีปแอฟริกา มาให้นักเรียนดูหลายๆ ภาพ แล้วให้นักเรียนช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นว่า ภาพดังกล่าวนั้น น่าจะพบในบริเวณใดของทวีปแอฟริกา พร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ 

ขั้นเนื้อหา 
 2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า  แร่ น้ า และพืช
พรรณธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่พบในทวีปแอฟริกา ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันกับลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ 
 3. ครูให้นักเรียนจับคู่กันท าใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีป
แอฟริกา ซึ่งเป็นการให้นักเรียนพิจารณาภาพ แล้วอธิบายลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของทวีปแอฟริกา 



 4. นักเรียน 2 คู่ มารวมกันเป็นกลุ่ม แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตน และช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาน าเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้
กลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้น าเสนอเพิ่มเติม 
ขั้นสรุป 
 5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปลักษณะส าคัญของทวีปแอฟริกาเกี่ยวกับท าเลที่ตั้ง ภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เรียนมาทั้งหมด   
 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง 
ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)  

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีป
แอฟริกา (1)  

วัดจากการท าแบบทดก่อนเรียน
เกณฑ์การวัดร้อยละ  50 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่  1.1เร่ือง ท าเล
ที่ตั้งของทวีปแอฟริกา 

ใบงานที่ 1.1 เร่ือง ท าเลที่ตั้งของ
ทวีปแอฟริกา 

วัดจากการท าใบงานที่ 1 เกณฑ์
การวัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1.2 เร่ือง  ลักษณะ
ภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา  

ใบงานที่ 1.2 เร่ือง ลักษณะภูมิ
ประเทศของทวีปแอฟริกา 

วัดจากการท าใบงานที่ 2 เกณฑ์
การวัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 1.3 เร่ือง ลักษณะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 

ใ บ ง า นที่  1.3 เ ร่ื อ ง  ลั ก ษณ ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 

วัดจากการท าใบงานที่ 4 เกณฑ์
การวัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
   หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์  ม.2 
   เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ทวีปแอฟริกา 
   ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน  ร     ใน Power Point) 
                 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1) 
   ใบงานที่ 1.1 เร่ือง ท าเลที่ตั้งของทวีปแอฟริกา 
   ใบงานที่ 1.2 เร่ือง ลักษณะภมูิประเทศของทวีปแอฟริกา 
   ใบงานที่ 1.3 เร่ือง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  



แหล่งการเรียนรู้ 
   ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
   แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
     http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา 
     http://www.bp-smakom.org/BP School/So 
     http://www.mfa.go.th/web/481.php 
     school.obec.go.th/hangdong/student/AFRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 

http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา
http://www.mfa.go.th/web/481.php


ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้   
          ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                           (นายราชศักดิ์      ชูชื่น) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                              ลงชื่อ….........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                                 (นายจ าแนก      เรืองติก  ) 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



บันทึกหลังสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)                       2 
เร่ือง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปแอฟริกา   เวลาเรียน  5  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  .                         
……………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ด้านความรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านคุณลักษณะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….. 
       
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 



 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
    

ที่มา http://horoscope.thaiza.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา http://tddf.or.th/tddf/library/article.php?id 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ที่มา http://peacesuprapa.blogspot.com/ 
 
 

 
 

 

ชนเผ่าต่างๆ ในแอฟริกา 

 
 

 

เด็กขาดสารอาหาร 

คนผิวด า (นิกรอยด์) 

 
 

 

ตัวอย่างสือ่ประกอบการสอน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
ที่มา  http://krupuysocial.wordpress.com/2010/07/08 

    
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            
www.bloggang.com/data/travelsomewhere/picture/ 

 
 

 สัตว์ป่าในทวีปแอฟริกา 

ตัวอย่างสือ่ประกอบการสอน 
 

 
 

 
ป่าในทวีปแอฟริกา 



แบบทดสอบก่อนเรียน เร่ืองภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา  
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. เพราะเหตุใด ทวีปแอฟริกาจึงได้รับการขนานนาม
ว่า “กาฬทวีป” 
ก. ชนพื้นเมืองดั้งเดิมมีผิวสีด า   
ข. มีมนุษย์อาศัยอยู่ก่อนทวีปอื่นๆ 
ค. มีการระบาดของกาฬโรคขึ้นในทวีปนี้เป็นแห่ง
แรก   
ง. เป็นทวีปที่มีความลึกลับ พื้นที่หลายแห่งไม่ได้รับ
การส ารวจ 
2. ลักษณะภูมิประเทศที่พบมากในทวีปแอฟริกา คือ
ข้อใด 
ก. ที่ราบสูง  ข. เทือกเขาสูง 
ค. ที่ราบลุ่มแม่น้ า ง. คาบสมุทร 
3. พืชเศรษฐกิจใด ที่ทวีปแอฟริกามีการส่งออกมาก
ที่สุด 
ก. ชา   ข.โกโก้ 
ค. ข้าว   ง. อินทผาลัม 
4. การเลี้ยงอูฐในทวีปแอฟริกา มีวัตถุประสงค์ใดมาก
ที่สุด 
ก. เป็นอาหาร           ข. เป็นพาหนะ 
ค. ผลิตผ้าขนสัตว ์ ง. เพื่อการส่งออก 
5.ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอียิปต์  ลิ เบีย 
แอลจีเรีย โมร็อกโก นับถือศาสนาใดมากท่ีสุด 
ก. พระพุทธศาสนา ข. พราหมณ์-ฮินดู 
ค. อิสลาม  ง. คริสต ์

6. บริเวณใดที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางมากที่สุด 
ก. ที่ราบสูงประเทศเคนยา    ข. ทะเลทรายสะฮารา 
ค. ลุ่มแม่น้ าไนเจอร์           ง. ลุ่มแม่น้ าไนล์ 
7.ซาฟารี เกี่ ยวข้องกับสิ่ งใดมากที่สุดของทวีป
แอฟริกา 
ก. สวนสัตว์ปิด              ข. ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ 
ค. ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ง. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แห่งชาต ิ
8.ยิ่งลักษณ์เดินทางไปซาฟารีในประเทศเคนยา เธอ
น่าจะได้พบกับสัตว์ใดต่อไปนี้มากที่สุด 
ก. ม้าลาย สิงโต         ข. จิงโจ้ หมีโคอะลา 
ค. แพนดา ลิงชิมแปนซี     ง. หมีโคลา นกเพนกวิน 
9.สภาพแวดล้อมและสังคมของทวีปแอฟริกา มีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมใหม่มากขึ้น ยกเว้นข้อใด 
ก. มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและทันสมัยเพิ่มขึ้น 
ข . ก า ร เ ข้ า แ ถ ว ร อ รั บ อ า ห า ร จ า ก อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ 
ค. สังคมเผ่ากลางทะเลทรายด ารงชีพด้วยการเลี้ยง
สัตว์แบบเร่ร่อน 
ง. การเพิ่มขึ้นของโรงแรมหรูกลางนครเคปทาวน์
ย่านธุรกิจของชาวยุโรป 
10 .ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทวีปแอฟริกา 
ก. แม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าอะแมซอน และแม่น้ า
แยงซี  
ข. ขนาดเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก 
ค. ประเทศแอฟริกาใต้ต้ังอยู่เหนือสุดของทวีป 
ง. มีทะเลทรายสะฮาราอันกว้างใหญ่ 

 
เฉลย  1.ง 2.ก 3.ข 4.ข 5.ค 6.ข 7.ง 8.ก 9.ค 10.ง 



 
เร่ือง ท าเลที่ตั้งของทวีปแอฟริกา 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปแอฟริกาลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
       
                 
             

             
              
 
                 
             

             

      
               
                 
             

             
        

 
 

 

 

 
ท่ีตั้ง 

เนื้อท่ี 

อาณาเขตติดต่อ 

ใบงานที ่1.1 
 



เฉลย         เร่ือง ท าเลที่ตั้งของทวีปแอฟริกา 
 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปแอฟริกาลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
       
ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป และทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 34 องศาใต้ 
ถึงละติจูดที่ 37 องศาเหนือลองจิจูดที่ 18 องศาตะวันตกถึงลองจิจูดที่ 51 องศา ตะวันออก 
              
 
ประมาณ 30 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของพื้นที่ดินทั้งหมด  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 
ของโลก รองจากทวีปเอเชีย 
      
               
ทิศเหนือ จดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกจดมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกจดมหาสมุทรแอตแลนติก 
ทิศใต้จดมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
ท่ีตั้ง 

เนื้อท่ี 

อาณาเขตติดต่อ 
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เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 

 

ค าชี้แจง    ให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เขตภูเขาหินใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 
     
     
     
      
      
      

2. เขตท่ีราบสูงทางตะวันออก ทางใต้ และ
ทางตะวันออกเฉียงใต้   
     
     
      
      
      
      

3. เขตท่ีราบสูงทางตะวันตก 
     
     
     
     
     
     
     
  

4. เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าและท่ีราบชายฝั่ง 
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เฉลย                                                             
เร่ือง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา 

 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา ตามหัวข้อที่ก าหนดให้  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 

 

 

 

 

 

1. เขตภูเขาหินใหม่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ   
 เป็นภูเขาที่มีการโก่งตัวและมียอดเขาสูงๆ 
กระจายอยู่ทั่วไป ยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอด
เขาตูบคาล สูง4,165 เมตร อยู่ในประเทศ
โมร็อกโก ฯลฯ 

2. เขตท่ีราบสูงทางตะวันออก ทางใต้ และ
ทางตะวันออกเฉียงใต้  
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงที่มีความ
สูงมาก และมีแนวเทือกเขาสูงๆ ตั้งอยู่ทั่วไป 
เช่น ยอดเขารัสดัสฮาน สูง 4,620 เมตรใน
ประเทศเอธิโอเปีย ฯลฯ 
  

3. เขตท่ีราบสูงทางตะวันตก 
ลักษณะภูมิประเทศทางด้านตะวันตกของ
ทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบสูง ซึ่ง
ครอบคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่ทะเลทรายสะ
ฮาราไปจนถึงอ่าวกีนี โดยที่ราบสูงในเขตน้ี
มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาอยู่ในหินเก่า  
  
 
  

4. เขตท่ีราบลุ่มแม่น้ าและท่ีราบชายฝั่ง 
แม่น้ าสายหลักที่ส าคัญของทวีปแอฟริกาอยู่ 
4 ส ย ได้แก่ แม่น้ าไนล์ แม่น้ าคองโก แม่น้ า
ไนเจอร์ แม่น้ า แม่น้ าแซมบีซี บริเวณที่
แม่น้ าไหลผ่านเป็นที่ราบลุ่มแคบๆ แต่บาง
ตอนเป็นหน้าผ่า และเกาะแก่ง ฯลฯ 
 
  

ใบงานที ่1.2 
 



 
เร่ือง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 
 

1. ทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในทวีปแอฟริกาอยู่ในเขตบริเวณใด 
…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………. .
. .……….………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................ 
 

2. สัตว์ป่าที่ส าคัญของแอฟริกา ได้แก่อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………. .
. .……….………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................ 

 
3. รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกา มีการจัดการอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………. .
. .……….………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................ 

 
4. แหล่งแร่ท่ีส าคัญของทวีปแอฟริกาอยู่ในบริเวณใด 
…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………. .
. .……….………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................ 

 
5. แม่น้ าสายหลักของทวีปแอฟริกา ได้แก่ แม่น้ าอะไร มีลักษณะอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………. .
. .……….………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................................ 
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เฉลย                                                                     
เร่ือง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับลักษณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทวีปแอฟริกา 
 

1. ทรัพยากรดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในทวีปแอฟริกาอยู่ในเขตบริเวณใด 
อยู่ในเขตที่ราบชายฝั่ง บริเวณลุ่มแม่น้ าไนล์ แม่น้ าไนเจอร์ แม่น้ าคองโก แม่น้ าแซมบีซี และพื้นที่ด้าน
ตะวันออกในเขตที่ราบกีนี 
 
2. สัตว์ป่าที่ส าคัญของแอฟริกา ได้แก่อะไรบ้าง 
 สิงโต ม้าลาย ยีราฟ แรด ฮิปโปโปเตมัส เสือชีตาห์ ช้าง กวางอิมพาลา ควายป่า นกชนิดต่างๆ และบรรดา
สัตว์ต่างอีกจ านวนมหาศาล 
 
3. รูปแบบการจัดการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่าในทวีปแอฟริกา มีการจัดการอย่างไร 
มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในหลายประเทศเพื่อให้สัตว์ป่าอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ถูกล่าเป็นอาหาร 
ตัวอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติซาลองกาในคองโก อุทยานแห่งชาติมาไซมาราในเคนยา ฯลฯ ขณะเดียวกันก็
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียว ให้นักท่องเทียวเดินทางเข้าไปชมชีวิตสัตว์ป่าเหล่านั้นได้ หรือที่รู้จักกันดีใน
ชื่อว่า “ท่องซาฟารี”  
 
4. แหล่งแร่ท่ีส าคัญของทวีปแอฟริกาอยู่ในบริเวณใด 
อยู่ในเขตประเทศชายฝั่งแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกาใต้ ได้แก่ ถ่านหิน มีอยู่ในประเทศไนจีเรีย คองโก 
โมซัมบิก ซิมบับเว เหล็ก มีอยู่ในประเทศเคนยา มอริเตเนีย กีนี และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ น้ ามันดิบ
และแก๊ซธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตทะเลทรายศะฮารา ในประเทศแอลจีเรีย ลิเบีย อียิปต์ เป็นต้น 
  
5. แม่น้ าสายหลักของทวีปแอฟริกา ได้แก่ แม่น้ าอะไร มีลักษณะอย่างไร 
 แม่น้ าไนล์  เป็นแม่น้ าที่ยาวที่สุดของทวีป เกิดจากแม่น้ าสาขาไหลมาจากบริเวณที่สูงเอธิโอเปีย บริเวณสอง
ฟากฝั่งของแม่น้ าสายนี้ เป็นอู่อารยธรรมของโลกในสมัยโบราณ แม่น้ าทีมีขนาดยาวรองลงมา คือ แม่น้ า
คองโก ต้นน้ ามาจากบริเวณที่สูงในประเทศคองโก นอกจากนี้ก็มีแม่น้ า ไนเจอร์ แม่น้ าวอลตา เป็นต้น 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การรับฟัง

ความคิดเห็น 
การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
20  

คะแนน 
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 
14-17 
10-13 

ต่ ากว่า 10  

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมนิ  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)                 ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา เวลาเรียน   3   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 
 ประชากรของแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน มีการผสมผสานน้อย มีเอกลักษณ์ คือมีผิวสีด า 
ส่วนในบางบริเวณก็จะมีเชื้อสายคอเคซอยด์ ท าให้ลักษณะทางกายภาพของทวีปแอฟริกา มีอิทธิพลต่อ
ประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 
มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน

ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ 
สรุปและใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด    ส 5.1      ม.2/1  ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
       เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 
           ม.2/2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีป 
          ยุโรปและแอฟริกา 
               ส 5.2       ม.2/1  วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง 
          ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1)  เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางประชากร สังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปแอฟริกาได้ 

    2)  บอกลักษณะส าคัญทางประชากรในทวีปแอฟริกาได้ 
    3)  วิเคราะห์ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาได้ 
 
 
 



สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1) เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา 
2) ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา 
3) การเปลี่ยนแปลงของประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
  
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
    1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      - ทักษะการเปรียบเทียบ          - ทักษะการคัดแยก             
    2)  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
      - ทักษะการเชื่อมโยง            

3)  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
   - ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
  1) กระบวนการสืบค้นข้อมูล       
  2) กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย                       
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มุ่งมั่นในการท างาน                
 4.  มีความรับผิดชอบ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

    - 

 

 
 



กิจกรรมการเรียนรู ้ (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสืบค้นข้อมูล ) 
 

(ชั่วโมงท่ี 1) 
ขั้นน า 
 1.ครูให้นักเรียนดูภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในทวีปแอฟริกา ที่มีความยากจน แล้วร่วมกัน
สนทนาว่า จากภาพแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยากจนของประชากร ท าให้เมื่อมีความ
ช่วยเหลือจากต่างชาติ ประชาชนมีการแย่งชิงอาหารกัน ซึ่งความยากจนดังกล่าวมาจากหลายปัญหาเช่น 
สภาพลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้ง ไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้ การมีประชากรที่มาก การที่บ้านเมือง
ต้องตกเป็นเมืองขึ้นในยุคล่าอาณานิคม ท าให้ต่างชาติขนย้ายทรัพยากรไปสู่ประเทศตน และการเกิดสงคราม
กลางเมืองบ่อยๆ ในแต่ละประเทศ จากการแย่งชิงอ านาจของผู้น า เป็นต้น 
ขั้นเนื้อหา 
 2.ครูถามนักเรียนว่า จากสภาพการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรอย่างไร ให้
นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น 
 3.ครูให้นักเรียนดูภาพคนชนเผ่าต่างๆ ในทวีปแอฟริกา เช่น ชนเผ่ามาไซในเคนยา แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันบอกลักษณะเด่น และวิถีชีวิตของชาวมาไซ 
  4.ครูแนะน าช่องทางและวิธีการศึกษาลักษณะประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาจากสื่อ
ต่างๆ เช่น นิตยสาร National Geographic หรือรายการโทรทัศน์ต่างๆ เป็นต้น 
 5.ครูอธิบายเชื่อมโยงจากหนังสือเรียนเกี่ยวกับลักษณะทางประกรของทวีปแอฟริกา เร่ืองลักษณะ
ทั่วไปทางประชากรของทวีปแอฟริกา เช่นกลุ่มนิกรอยด์ กลุ่มคอเคซอยด์ ว่ามีลักษณะอย่างไร  
ขั้นสรุป 
 6.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระส าคัญที่เรียนมาทั้งหมดในคาบนี้ พร้อมให้นักเรียนกลับไป
ทบทวนและเตรียมความพร้อมในการเรียนคาบต่อไป 
 

(ชั่วโมงท่ี 2-3) 
ขั้นน า 
 1.ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะเด่นของคนในทวีปแอฟริกา 
 2.ครูสรุปลักษณะประชากรในทวีปแอฟริกาให้นักเรียนฟังว่า ส่วนใหญ่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน คือ เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์นิกรอยด์ เป็นคนพื้นเมืองเดิม หรือเรียกว่า นิโกร ซึ่งมีลักษณะผิวด า ผมหยิก ริมฝีปากหนา 
จมูกแบนกว้าง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคอเคซอยด์ ซึ่งอพยพมาจากยุโรปสมัยโบราณ ส่วนใหญ่อาศัยทางตอน
เหนือของทวีป 
ขั้นเนื้อหา 
 3.ครูอธิบายแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรในทวีปแอฟริกาให้นักเรียนฟังว่า ประชากรใน
ทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นทางตะวันตกเฉียงเหนือ
ของทวีป ซึ่งอยู่ใกล้ทวีปยุโรป บริเวณลุ่มแม่น้ าไนล์ในประเทศอียิปต์ เป็นต้น เมืองที่มีประชากรมากและ



หนาแน่น เช่น เมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ เป็นต้น 
 4.ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง พร้อมทั้งบอกเหตุผล โดยใช้
แผนที่ทวีปแอฟริกาประกอบการอธิบาย แล้วครูสรุปความรู้เกี่ยวกับเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เบาบางให้
นักเรียนฟัง เช่น บริเวณทะเลทรายสะฮารา เนื่องจากพื้นที่มีความแห้งแล้ง ไม่สามารถท าการเกษตรได้ เป็น
ต้น 
 5.ครูอธิบายการเคลื่อนย้ายของประชากรไปสู่พื้นที่ต่างๆ ให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนช่วยกัน
ยกตัวอย่างประเพณีและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา และวิเคราะห์ลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรมของ
ทวีป  ให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1 เร่ือง ประชากรของทวีปแอฟริกา เมื่อท าเสร็จแล้วน าส่งครูผู้สอน และ
นักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบในใบงาน แล้วสรุปความรู้ที่ได้จากการท าใบงาน 
ขั้นสรุป 
 6.ครูสรุปลักษณะวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า และวัฒนธรรมตะวันตกให้นักเรียนฟังพร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 
 7.ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกาแล้วร่วมกัน
สรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา 
 
การวดัและการแระเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1 เร่ือง ประชากร
ของทวีปแอฟริกา 

ใบงานที่ 1 เร่ืองประชากรของ
ทวีปแอฟริกา  

วัดจากการท าใบงานที่ 1 เกณฑ์การ
วัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
      - หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.2  
      - เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ทวีปแอฟริกา 
      - ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน power point  
      - ใบงานที่ 1  เร่ือง ประชากรของทวีปแอฟริกา 
  
 
 



 
แหล่งการเรียนรู้ 
   - ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
   - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
     http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา    
     http://www.bp-smakom.org/BP School/So 
     http://www.mfa.go.th/web/481.php 
     school.obec.go.th/hangdong/student/AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 

http://www.mof.go.th/
http://www.mfa.go.th/web/481.php


 
ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยง 
          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้   
          ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                           (นายราชศักดิ์      ชูชื่น) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                              ลงชื่อ….........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                                 (นายจ าแนก      เรืองติก  ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



บันทึกหลังสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)                       2 
เร่ือง ลักษณะทางประชากร สังคม และวัฒนธรรมของทวีปแอฟริกา เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 .                         
……………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ด้านความรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านคุณลักษณะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………… 
       
 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
ที่มา http://www.ethailand.com/th/news/-192754.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ที่มา http://www.google.co.th/imgres?start=232&hl 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
ที่มา http://board.postjung.com/m/514985.html 

 
 

 

 
 

 

ความอดอยากในแอฟริกา  

สภาพภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งในทวีปแอฟริกา 

สงครามกลางเมืองในทวีปแอฟริกา 

 
 

 

ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน 
 



  
เร่ือง ประชากรของทวีปแอฟริกา 

 

ตอนท่ี 1 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบอกลักษณะทางประชากรของกลุ่มเชื้อชาติต่อไปนี้ ลงในช่องว่างที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                              
 
 
 
 

 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   

กลุ่มเชื้อชาติ การตั้งถิ่นฐาน วิถีการด าเนินชีวิต 

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 

ใบงานที ่1 
 



ตอนท่ี 2  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์ถึงเอกลักษณ์และวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 
  ของประชากร 
 
              
              
              
              
              
              
 
 

       
              
              
              
              
              
              
 
     

       
              
              
              
              
              
              
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



เฉลย                                                                      
เร่ือง ประชากรของทวีปแอฟริกา 

ตอนท่ี 1  
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนบอกลักษณะทางประชากรของกลุ่มเชื้อชาติต่อไปนี้ ลงในช่องว่างที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                              
 
 
 
 
 

 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
นิกรอยด์  มีผิวด า 
ผมด าหยิก   
ริมฝีปากหนา  
จมูกแบนกว้าง  
ตาด าโต กะโหลก 
ศีรษะยาว  
   
 

เป็นชนพื้นเมือง  
ดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐาน 
อยู่ทั่วไปของทวีป 
มีทั้งที่เป็นชนเผ่า  
อาศัยอยู่อย่าง  
เร่ร่อน และกลุ่ม  
คนทั่วไป  
   
 

อาศัยอยู่ทั่วไปใน 
ทวีป มีทั้งที่เป็น  
สังคมเมือง  
สังคมชนเผ่า  
และสังคมทั่วๆ ไป 
มีทั้งที่ยากจน  
และมีความเป็นอยู่
ที่ดีด้านการศึกษา
  
 

กลุ่มเชื้อชาติ การตั้งถิ่นฐาน วิถีการด าเนินชีวิต 

เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 
นิกรอยด์ รูปร่าง  
สูง ผิวสีด า   
ผมหยิก ริมฝีปาก  
หนา จมูกแบน  
กว้าง   
   
   

อยู่เป็นชนเผ่าบ้าน 
ท าจากโครงสร้าง 
กิ่งไม้ฉาบด้วยมูล 
วัวผสมดิน  
บ้านแต่ละหลัง  
ล้อมกันเป็นวงกลม 
กลม ตรงกลางไว้ 
เป็นที่พักวัว 
  
 

เป็นชนเผ่าที่มีวิถี  
ชีวิตแบบดั้งเดิม  
มีการเลี้ยงสัตว์  
หาของป่าเชื่อเร่ือง 
ธรรมชาติ และภูต 
ผีปีศาจ แต่งกาย  
ชุดสีแดง เพื่อบ่ง  
บอกความกล้าหาญ 
 

เป็นชาวยุโรปที่  
อพยพเข้ามาเพื่อ  
แสวงหาผล  
ประโยชน์ และ  
เผยแผ่ศาสนา  
เช่น ชาวอังกฤษ  
โปรตุเกส 
  
 

อยู่ตามบริเวณ  
ชายฝั่งของทวีป  
และเมืองท่าส าคัญ 
เช่น เมืองโจฮัน  
เนสเบิร์ก   
ในแอฟริกา  
   

มีการศึกษาดี    
มีความเป็นอยู่ที่ดี 
ฐานะดี อาศัยอยู่  
ในเมือง ใช้ภาษา  
ของตน นับถือ  
ศาสนาคริสต์  
   
 

 
 

 
 

 
 

ใบงานที ่1.1 
 



 ตอนท่ี 2 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ แล้ววิเคราะห์ถึงเอกลักษณ์และวิถีการด าเนินชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 
  ของประชากร 
 
      มาไซ คือ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ มีรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรง    
      สันนิษฐานว่า เพราะดื่มนมวัวที่เลี้ยง แต่งกายด้วยชุดสีแดง  
      บ่งบอกถึงความกล้าหาญ มีลูกปัดและหินสีเป็นเคร่ืองประดับ 
      ที่คอและผม ผู้ชายไว้ผมถักเปีย ย้อมสีแดง ผู้หญิงมักโกนผม  
      ความร่ ารวยดูจากจ านวนวัวที่เลี้ยง     
        
 
 

       
 

      เผ่าซูลู มีรูปร่างสันทัด อาศัยอยู่แถบแอฟริกาใต้ มีความเชื่อ  
      เร่ืองเทพเจ้าสร้างโลก ความอุดมสมบูรณ์มาจากการเซ่น  
      สังเวยบูชาบรรพบุรุษ หัวหน้าเผ่าคลุมตัวด้วยหนังเสือดาว  
      ใช้ลูกปัดเป็นเคร่ืองประดับ ชอบเต้นร า และร้องเพลง  
      สร้างบ้านด้วยกิ่งไม้ ตัวกระท่อมท าด้วยหญ้า พื้นท าด้วย  
      มูลสัตว์        
 
     

      
  

      เผ่าบุชแมน มีรูปร่างเล็ก อาศัยอยู่ทางภาคกลาง และภาคใต้  
      ของทวีป บริเวณทะเลทรายกาลาฮารี จะล่าสัตว์ด้วยลูกดอก  
      อาบยาพิษกับหน้าไม้ โดยจะช าเลืองมองดูพื้น   
      เพื่อค้นรอยต่างๆ ที่สัตว์ทิ้งไว้     
              
              
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20  
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 
14-17 
10-13 

ต่ ากว่า 10  

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมนิ  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                              วิชาสังคมศึกษา ส22101  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)    ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา    เวลาเรียน   2   ชั่วโมง  
ผู้สอน มะรูดิง แปเต๊ะ                  โรงเรียนควนโดนวิทยา  
สอนวันท่ี……เดือน.......................................พ.ศ...............                              เวลา............................. 

 
สาระส าคัญ 
 ลักษณะทั่วไปทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา จัดอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาและ
มีฐานะยากจน มีความแตกต่างระหว่างประเทศกลุ่มร่ ารวยกับประเทศกลุ่มยากจนของทวีปค่อนข้างมาก  ท าให้
มีผลต่อลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
มาตรฐาน ส 5.1   เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกันใน
ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่ และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน ส 5.2    เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์

วัฒนธรรม มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วัด    ส 5.1     ม.2/1  ใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและแอฟริกา 

          ม.2/2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปยุโรปและ
แอฟริกา 

                ส 5.2     ม.2/1  วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติและทางสังคมของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1)  เลือกใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาได้ 
    2)  วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาได้ 
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1) เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา 
2) ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปแอฟริกา 
3) การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 



 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
 - 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร 
 2. ความสามารถในการคิด  
  1)  ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
   -  ทักษะการตีความ      -  ทักษะการตั้งค าถาม    -  ทักษะการสรุปย่อ 
 3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
 1) กระบวนการสืบค้นข้อมูล         
 2) กระบวนการท างานกลุ่ม 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1.  มีวินัย                        
 2.  ใฝ่เรียนรู ้
 3.  มีความรับผิดชอบ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  

    - 
กิจกรรมการเรียนรู ้ (วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสืบค้นข้อมูล) 

(ชั่วโมงท่ี 1) 
ขั้นน า 
 1.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับทองค า โดยครูสนทนาถึงราคาทองค าที่นับวันจะมีราคา
สูงขึ้น แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใด ทองค าจึงมีราคาแพง แล้วครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับทองค า เช่น ทองค าราคาไม่ลดมีแต่เพิ่มสูงขึ้น จึงเหมาะในการซื้อเก็บไว้เป็น
ทรัพย์สิน เป็นต้น 
 2.ครูถามนักเรียนว่า ทองค ามีมากที่สุดในประเทศใด (สาธารณรัฐแอฟริกาใต้) แล้วครูอธิบายเพื่อ
เชื่อมโยงกับลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา และตั้งค าถามให้นักเรียนช่วยกันตอบว่า ในเมื่อทวีป
แอฟริกามีทองค ามากที่สุดในโลก เพราะเหตุใด จึงยังคงเป็นทวีปที่ยากจนมากที่สุดในโลก 
ขั้นเนื้อหา 
 3.ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศที่แห้งแล้ง เต็มไปด้วยที่
ราบสูง ทะเลทราย ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภูมิภาค จึงท าให้เป็นทวีปที่ยากจนมากที่สุด 



 4.ครูให้นักเรียนศึกษา เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา จากหนังสือเรียน หรือหนังสือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมในแต่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การท าป่าไม้ การท า
เหมืองแร่ อุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การคมนาคมขนส่ง โดยใช้แผนที่ทวีปแอฟริกาประกอบ 

(ชั่วโมงท่ี 2) 
ขั้นน า 
 1.ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายถึงการคมนาคมขนส่งในทวีปแอฟริกา   แล้วให้นักเรียนจับคู่กันท า 
ใบงานท่ี 1 เรื่อง เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยค าตอบในใบงาน 
ขั้นเนื้อหา 
 2.นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา กลุ่มละ 10 ค าถาม โดยให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้  
  1.ท าเลที่ตั้ง 
  2.ลักษณะภูมิประเทศ 
  3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.ประชากร  
ขั้นสรุป 
 3.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ และแลกเปลี่ยนค าถามของแต่ละกลุ่ม พร้อมสรุปเนื้อหา
ที่เรียนมาทั้งหมด 
  
การวัดและการแระเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1 เร่ือง เศรษฐกิจ
ของทวีปแอฟริกา 

 ใบงานที่ 1 เร่ือง เศรษฐกิจของ
ทวีปแอฟริกา 

วัดจากการท าใบงานที่ 2 เกณฑ์การ
วัด ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 
 - หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.2  
 - เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ทวีปแอฟริกา 
 - ใบงานที่ 1 เร่ือง เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 
  
 
 



แหล่งการเรียนรู้ 
 - ห้องสมุดโรงเรียนควนโดนวิทยา 
 - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  
      http://www.th.wikipedia.org/wiki/ทวีปแอฟริกา 
      http://www.bp-smakom.org/BP School/So 
      http://www.mfa.go.th/web/481.php 
      school.obec.go.th/hangdong/student/AFRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 

http://www.mfa.go.th/web/481.php


 
 
ความคดิเห็นของครูพี่เลี้ยง 
          ได้ตรวจเห็นว่า มีความเหมาะสมและเห็นควรให้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ได้   
          ควรปรับปรุง…………………………………………………………………………………               
 
                                                                                              ลงชื่อ.......................................ครูพี่เลี้ยง 
                                           (นายนิรัตน์     เสมอภพ) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะฝ่ายวิชาการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                                                         ลงชื่อ….......................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
                                                           (นายราชศักดิ์      ชูชื่น) 
 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผู้บริหาร 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................  
 
                                              ลงชื่อ….........................................ผู้อ านวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา  
                                 (นายจ าแนก      เรืองติก  ) 
 
 
 
 
 
 

 
  



บันทึกหลังสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ภูมิศาสตร์ทวีปแอฟริกา (1)                       2 
เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา    เวลาเรียน  2  ชั่วโมง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  .                         
……………………………………………………………………………………………………….……….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ด้านความรู้ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านทักษะ/กระบวนการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ด้านคุณลักษณะ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………… 
       
 

ลงชื่อ..........................................ผู้สอน                                                                                               
(นายมะรูดิง     แปเต๊ะ) 

 



 

เร่ือง เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาขึ้นอยู่กับสิ่งใด 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2. สัตว์ชนิดใดที่เลี้ยงแบบเร่ร่อน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. บริเวณภาคเหนือของทะเลทรายสะฮารา ปัจจุบันเป็นแหล่งทรัพยากรใดมากที่สุด 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4. แร่ธาตุใดที่แอฟริกาผลิตได้มากกว่าทวีปอื่น 
………………………………………………………………………………………………………………… 
5. แหล่งประมงที่ส าคัญที่สุดของทวีปแอฟริกาอยู่บริเวณใด 
………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุด 
………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ลุ่มแม่น้ าไนล์ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. สินค้าส่งออกที่ส าคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
9. สินค้าน าเข้าที่ส าคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่อะไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
10. เมืองท่าที่ส าคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่เมืองใด 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที ่1 
 



เฉลย                                                                     
เร่ือง เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกา 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. เศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาขึ้นอยู่กับสิ่งใด 
 ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตร         
2. สัตว์ชนิดใดที่เลี้ยงแบบเร่ร่อน 

 แพะ และแกะ           
3. บริเวณภาคเหนือของทะเลทรายสะฮารา ปัจจุบันเป็นแหล่งทรัพยากรใดมากที่สุด 
 น้ ามันดิบ และแก๊สธรรมชาติ          
4. แร่ธาตุใดที่แอฟริกาผลิตได้มากกว่าทวีปอื่น 
 ทองค า เพชร พบมากในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้       
5. แหล่งประมงที่ส าคัญที่สุดของทวีปแอฟริกาอยู่บริเวณใด 
 น่านน้ าชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้  ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้      
6. ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุด 
 ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้         
7. ลุ่มแม่น้ าไนล์ มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คืออะไร 
 ชา  อินทผาลัม           

8. สินค้าส่งออกที่ส าคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่อะไร 
 น้ ามันดิบ  แก๊สธรรมชาติ  ยาสูบ         
9. สินค้าน าเข้าที่ส าคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่อะไร 
 เคร่ืองจักรกล  ยานยนต์          
10. เมืองท่าที่ส าคัญของทวีปแอฟริกา ได้แก่เมืองใด 
 เมืองท่าอะเล็กซานเดรีย ของประเทศอียิปต์  เคปทาวน์ ในแอฟริกาใต้ เป็นต้น    
 
 
 

(หมายเหตุ  พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
 

 

 

 

 

 

ใบงานที ่1 
 



 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 

ของผู้รับการ
ประเมิน 

ความร่วมมือ 
การแสดง

ความคิดเห็น 

การรับฟัง
ความคิดเห็น 

การตั้งใจ
ท างาน 

การร่วม
ปรับปรงุ
ผลงานกลุ่ม 

รวม 

20  
คะแนน 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

      ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                               ............../.................../................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการท างานกลุ่ม 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

18-20 

14-17 

10-13 

ต่ ากว่า 10  

ดีมาก 

ด ี
พอใช ้

ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  = 4 

ดี  = 3 

พอใช ้  = 2 

ปรับปรุง  = 1 

หมายเหตุ  ครูอาจใช้วิธีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มเปน็ผู้ประเมิน   หรือใหต้ัวแทนกลุ่มผลัดกันประเมนิ  
 หรือให้มีการประเมนิโดยเพื่อน  โดยตัวนักเรียนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ 
 


