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การจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ส่ิงส าคญัคือ
ผูเ้รียนตอ้งมีความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ รู้จกัการคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหา
ไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั้น บทบาทของครูผูส้อนตอ้งใชว้ิธีการสอนท่ีหลากหลาย และ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ชุดกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเป็นส่ือการเรียนรู้ชนิดหน่ึงท่ี
เนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ส่งเสริมดา้นความคิดของผูเ้รียน เขา้ใจบทเรียนไดง่้ายและชดัเจน
ยิง่ข้ึน 

ชุ ด กิ จกรรมสั งคม ศึกษ า ศ าสน า และวัฒ นธรรม  เร่ือ ง  ภู มิ ศาสต ร์ทวีป ยุโรป                                                                       
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมสังคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมทั้ งหมด 5 ชุด คือ ชุดท่ี 1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปยุโรป 
ประกอบด้วยชุดกิจกรรมย่อย 5 ชุดกิจกรรม ชุดท่ี 2 ลักษณะทางประชากร สังคม วฒันธรรม                             
ของทวีปยุโรป ประกอบด้วยชุดกิจกรรมย่อย 4 ชุดกิจกรรม ชุดท่ี 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจ                                  
ของทวีปยุโรป ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมย่อย 2 ชุดกิจกรรม ชุดท่ี 4 ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
ส่ิงแวดล้อมในทวีปยุโรป ประกอบด้วยชุดกิจกรรมย่อย 1 ชุดกิจกรรม  ชุดท่ี 5 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทวีปยโุรป ประกอบดว้ยชุดกิจกรรมยอ่ย 3 ชุดกิจกรรม 

ส าหรับชุดกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เร่ือง ภูมิศาสตร์ทวีปยโุรป ทั้ง 5 ชุด 
ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าข้ึน เพื่อใหน้กัเรียนใชป้ระกอบการเรียน โดยเน้ือหาและกิจกรรมสอดคลอ้งกบัคู่มือ
ครูรายวิชาพื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  และหนงัสือเรียนสาระ
การเรียนรู้พื้นฐานสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 อีกทั้งยงัศึกษาคน้ควา้
เพิ่มเติมจากหนังสือเสริมความรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากแหล่ง                                      
ขอ้มูลต่างๆ  แลว้น ามาปรับปรุงพฒันาใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยไดข้อรับค าแนะน าจาก
ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่าน ก่อนจะน ามารวบรวมจดัท าเป็นรูปเล่ม  

ขอขอบคุณ  นายเสริม มาศวิวฒัน์  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูถมัภ ์  
น าย เส ก ส ร ร   เพ่ ง พิ ศ  ค รู ช าน าญ ก า ร พิ เศ ษ โ ร ง เรี ย น ย่ าน ต าข า ว รั ฐ ช นู ป ถั ม ภ ์                                                       
และนางนิดา จินตนปัญญา  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวิเชียรมาตุ ท่ีไดต้รวจสอบคุณภาพของส่ือ 
และให้ค  าปรึกษา แนะน าช่วยเหลือพร้อมทั้ งเป็นก าลังใจท่ีดี จนท าให้เกิดผลงานทางวิชาการ                                            
ท่ีสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ ทางการศึกษาต่อไป 

                                                                                                     นาริน  กสิคุณ 
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