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จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ล่วงหน้า  เพื่อช่วยในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 2.  เตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อม  เตรียมชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  พยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุด 

3.  ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน ปฏิบัติตามข้ันตอน  อ่านค าชี้แจงให้
ชัดเจน  ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ไม่รบกวนผู้อ่ืน ไม่ชักชวนเพื่อนเล่น 

  ค าแนะน าการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรบัครู 

 

   ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับครู 

 



                       ชุดที่ 1 เรื่อง แผนที่และลูกโลก   

    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์  เรื่อง  เครื่องมือ  สารสนเทศ  และปฏสิัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์   
                     รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา  ส33101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนตรชนก  สารทอง 

 

 4.  ช่วยนักเรียนสรุปประเด็นสาระที่เรียนรู้เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมสิ้นสุดลง  ท าการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักเรียน  พยายามสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อให้การเรียนรู้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข   
 5.  ครูเสนอแนะให้นักเรียนสามารถน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง  เครื่องมือ  
สารสนเทศ  และปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์  รายวิชาสังคมศึกษาพ้ืนฐาน  รหัสวิชา  ส33101  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นี้ ไปศึกษาด้วยตนเองได้  หากแต่
ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง  ไม่เปิดดูเฉลย เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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