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                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        

           ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิชาสังคมศึกษา     
โดยใช้เทคนิคการสอน แบบ STAD รหัสวิชา ส23103 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                                 
ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จัดท าขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตัวเอง พัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  จนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา สามารถสรุปองค์ความรู้จาก
บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยังฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  จึงเน้นกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์         
           ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิชาสังคมศึกษา     
โดยใช้เทคนิคการสอน แบบ STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรม   
การเรียนรู้ จ านวน 14 ชุด ดังนี้ 
 

 ชุดท่ี 1 เร่ือง ที่ต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ชุดท่ี 2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 3 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ชุดท่ี 4 เรื่อง ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 5 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 6 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 7 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 8 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 9 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 10 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 11 เรื่อง ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ 
 ชุดท่ี 12 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 13 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ 
 ชุดท่ี 14 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ 
 

           รายละเอียดในชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ประกอบด้วย ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าส าหรับนักเรียน ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมพร้อมเฉลย             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 นี้ ใช้เวลาเรียน 1 ช่ัวโมง  
           ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ จะก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
นักเรียนให้บรรลุตัวชี้วัด และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาท่ีจะน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป  

ค าน า 

หน้า ก 
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                          ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        

เรื่อง                                                                                หน้า 
     ค าน า       
     สารบัญ                                                                          
     ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้    1 
     ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครู  2         
     ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน   3 
     ขั้นตอนการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้    4 
     มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 5 
     กิจกรรมท่ี 1 กระตุ้นความคิด    9 
     กิจกรรมท่ี 2 ร่วมมิตรเป็นหนึ่ง     10     
     กิจกรรมท่ี 3  แลกเปล่ียนเรียนรู้   14 
     กิจกรรมท่ี 4  มุ่งสู่เป้าหมาย    16    
     กิจกรรมท่ี 5  สืบค้นเติมเต็ม    20 
     บรรณานุกรม     25 
     ภาคผนวก     27 
     แบบบันทึกผลการเรียนรู้    34 
     
    
     
   

สารบัญ 

หน้า ข 



ค าชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

           1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ วิชาสังคมศึกษา     
โดยใช้เทคนิคการสอน แบบ STAD  รหัสวิชา ส23103 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดนี้              
เป็นชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ จากท้ังหมด 14 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
ซึ่งประกอบด้วย  
 ชุดที่ 1 เร่ือง ที่ต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ชุดท่ี 2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 3 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ  
 ชุดท่ี 4 เรื่อง ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 5 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 6 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 7 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
 ชุดท่ี 8 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 9 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 10 เรื่อง ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 11 เรื่อง ลักษณะทางทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาใต้ 
 ชุดท่ี 12 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาใต้  
 ชุดท่ี 13 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาใต้ 
 ชุดท่ี 14 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้ 
 

          2. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละชุดจะประกอบด้วย  
 1. ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 2. ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับครู 
 3. ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน   
 4. ขั้นตอนการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 5. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้   
 6. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 7. แบบทดสอบย่อยหลังเรียน/กระดาษค าตอบ  
 8. แบบบันทึกผลการเรียนรู้     
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคร ู

         ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดนี้ ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี 1 โดยใช้เวลาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 1 ช่ัวโมง เมื่อครูผู้สอนน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปใช้ ควรปฏิบัติดังนี้ 
        1. ศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ทุกข้ันตอน 
        2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ ท่ีฝึกฝนให้ใช้กระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุ่มอย่างช านาญ ขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมครูผู้สอนควรดูแลและให้ค าปรึกษา   
        3. จัดเตรียมและตรวจสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแบบบันทึกผลการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับ
จ านวน และพร้อมท่ีจะใช้ได้ทันที 
        4. ก่อนท ากิจกรรมทุกครั้ง ครูต้องช้ีแจงแนวปฏิบัติให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติตามข้ันตอน
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
        5. ขณะปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างต้ังใจ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถามข้อสงสัยในเนื้อหาท่ีไม่เข้าใจ และครูอธิบายเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด 
        6. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาครบแล้ว ให้ตอบค าถามหรือแบบฝึกทักษะเพื่อประเมิน
ความรู้แต่ละเรื่องโดยเน้นให้ตอบด้วยความต้ังใจและซื่อสัตย์ นักเรียนภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือและอธิบาย
ให้สมาชิกในกลุ่มเดียวกันได้ 
        7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองตามระยะเวลาท่ีก าหนด เมื่อศึกษาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้จบแล้วให้ท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน และไม่อนุญาตให้นักเรียนภายในกลุ่มปรึกษากัน 
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         ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือชุดนี้ ใช้ประกอบ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีต้องใช้ความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยท่ีสมาชิกทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง
ว่ามีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของกลุ่ม การศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อ
นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
       1. ศึกษามาตรฐาน ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ อย่างละเอียด จะได้ทราบว่าเมื่อศึกษาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้นี้แล้วจะได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้าง   
       2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 2.1. กิจกรรมท่ี 1 กระตุ้นความคิด    
      2.2. กิจกรรมท่ี 2 ร่วมมิตรเป็นหนึ่ง    
 2.3. กิจกรรมท่ี 3 แลกเปล่ียนเรียนรู้    
 2.4. กิจกรรมท่ี 4 มุ่งสู่เป้าหมาย         
 2.5. กิจกรรมท่ี 5 สืบค้นเติมเต็ม 
       3. นักเรียนจะต้องร่วมกันท างาน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกทุกคนมีโอกาสช่วยให้กลุ่ม
ประสบความส าเร็จได้เท่าเทียมกัน เพราะผลงานของกลุ่มหมายถึงผลงานทุกคน 
       4. นักเรียนต้องมีการวางแผนบริหารการท างานกลุ่มท่ีดี  และปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
อย่างเคร่งครัด  
       5. หากการท างานมีปัญหาใดๆ ควรปรึกษาครูผู้สอนทุกครั้ง  
       6. เมื่อศึกษาเนื้อหาจบแล้ว ให้ท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน โดยไม่อนุญาตให้นักเรียนปรึกษากัน 
และนักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ไม่เปิดดูเฉลยก่อน ไม่ว่าจะเป็นการท ากิจกรรมใดๆก็ตาม 

ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียน 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 3 



ขั้นตอนการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ชุดที่ 1 เร่ือง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

อ่านค าแนะน า 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 

สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมมือกัน  
ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบัตรกิจกรรม 

ท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
(ตรวจค าตอบและบันทึกคะแนน) 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

ศึกษา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

ศึกษาบัตรความรู้ ย้อนกลับไป 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 4 



มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ  และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผล ต่อกัน
และกันในระบบของธรรมชาติ  ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส 5.1 ม. 3/2  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 
และอเมริกาใต้  

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 
2. ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

มาตรฐานการเรียนรู ้

ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K) 
        - อธิบายลักษณะท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้ 
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
        - ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการอธิบายท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือได้ 
        - นักเรียนสามารถท ากิจกรรมกลุ่ม ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ร่วมมือกันปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ  
           และยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มได้ 
ด้านคุณลักษณะ (A) 
        - นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 5 

1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ 
2. ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
       - ท่ีต้ัง   ขนาด   อาณาเขต  
       - ภูมิภาคในทวีปอเมริกาเหนือ 

สาระการเรียนรู้ 



กิจกรรมที่ 1 กระตุ้นความคิด
  

กิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นความคิดของนักเรียนด้วยการตอบค าถาม ใช้เวลา 5 นาที 

ค าชี้แจง 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
ดูบัตรภาพที่ก าหนดในบัตรกิจกรรมที่ 1.1  

แล้วร่วมกันอภิปรายและตอบค าถาม 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 6 



1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันอภิปรายและตอบค าถามจากบัตรภาพต่อไปนี้ 

บัตรภาพท่ี 1  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 

บัตรภาพท่ี 2  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 

บัตรภาพท่ี 3  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 

บัตรภาพท่ี 4  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 

2. ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดบ้าง 

บัตรกิจกรรมท่ี 1.1  กระตุ้นความคิด 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 7 



1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันอภิปรายและตอบค าถามจากบัตรภาพต่อไปนี้ 

บัตรภาพท่ี 1  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
  (แกรนด์แคนยอน) 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
  (เป็นดินแดนหินผาและหุบเหว ซึ่งหน้าผามีความ
สูงถึง 1,600 เมตร และหุบเหวยาวถึง 450 
กิโลเมตร ชาวยุโรปผู้เข้าส ารวจกลุ่มแรกคือพันตรี 
จอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ และคณะเมื่อปี ค.ศ. 
1869 ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวนับแสนคนในแต่ละปี) 
- ต้ังอยู่บริเวณใด  
   (อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา) 

บัตรภาพท่ี 2  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
 (เกรตเลกส์หรือทะเลสาบท้ัง 5 ) 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
  (เป็นกลุ่มของทะเลสาบน้ าจืดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ในโลก ลักษณะระบบนิเวศ ชายหาดและพื้นท่ีชุ่ม
น้ าขนาดใหญ่ ท าให้ได้รับการขนานนามว่าเป็น 
"ทะเลในแผ่นดิน" เพราะปริมาณน้ าจืดในทะเลสาบ
ท้ัง 5 คิดเป็น 20 % ของปริมาณน้ าจืด ท่ีมีอยู่            
บนโลก) 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 
  (ประเทศของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) 

บัตรภาพท่ี 3  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
   (น้ าตกไนแอการา) 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
   (เป็นน้ าตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน 
ต้ังอยู่บนแม่น้ าไนแอการา แมน้้ าตกไนแอการา           
จะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็มีความกว้างมาก  
น้ าตกไนแองการามีจุดชมวิวท่ีสวยงามและเป็น
แหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญของท้ัง 2 ประเทศมานาน
กว่าศตวรรษ) 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 
  (บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดา 
กับสหรัฐอเมริกา) 

บัตรภาพท่ี 4  

- ภาพนี้มีชื่อว่าอะไร 
   (อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ หรือ เทพีเสรีภาพ) 
- มีลักษณะส าคัญอย่างไร 
   (เป็นของขวัญท่ีชาวฝรั่งเศสมอบให้แก่ชาว
อเมริกัน ในวันท่ีอเมริกาเฉลิมฉลองวันชาติครบ 
100 ปี ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2419                
โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดี 
โกรเวอร์ คลีฟแลนด์ ในวันท่ี 28 ตุลาคม 
พ.ศ.2429) 
- ต้ังอยู่บริเวณใด 
  (ณ เกาะลิเบอร์ตี อ่าวนิวยอร์ก ท่ีนครนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกา)  

2. ถ้านักเรียนต้องการเดินทางไปท่องเท่ียวหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเครือ่งมือทางภูมิศาสตร์ชนิดใดบ้าง 

เฉลยแนวค าตอบ บัตรกิจกรรมท่ี 1.1 กระตุ้นความคิด 

 (แนวค าตอบ แผนท่ีทวีปอเมริกาเหนือ ลูกโลก ภาพจากดาวเทียม                  
                 เว็บไซต์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เป็นต้น) 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 8 

ตรวจค าตอบแล้ว ท ากิจกรรม
ต่อไปเลยนะครับ น้องๆ 



กิจกรรมที่ 2 ร่วมมิตรเป็นหนึ่ง
  

กิจกรรมนี้จะเป็นการศึกษาและค้นคว้าของนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยบัตรความรู้  
ใช้เวลา 15 นาท ี

ค าชี้แจง 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา
บัตรความรู้ที่ 1.1 
2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม
เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติกิจกรรมต่อไป 

                              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 9 



เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

      อเมริกาเหนือเป็นทวีปท่ีต้ังอยู่ในซีกโลก
เหนือ ระหว่างละติจูดประมาณ 7-83 องศา
เหนือ ลองจิจูด 17-172 องศาตะวันตก โดยมี
เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) 
ลากผ่านตอนกลางของประเทศเม็กซิโก 

ที่ตั้ง 

   อเมริ กา เหนือ เป็นทวีป ท่ีมีขนาดเนื้ อ ท่ี
ประมาณ  24,247,039  ตารางกิโลเมตร            
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชีย
และแอฟริกา  
    รูปร่างของทวีปอเมริกาเหนือคล้ายรูป
สามเหล่ียมหัวกลับ ความกว้างของทวีปต้ังแต่
ช่องแคบเบริงถึงเกาะนิวฟันด์แลนด์ประมาณ 
4,828 กิโลเมตร และส่วนท่ีแคบท่ีสุดท่ีคอคอด
ปานามา กว้างประมาณ 50 กิโลเมตร 

ขนาด 

อาณาเขต 

ทิศ อาณาเขตติดกับ 

เหนือ 
ติดต่อกับสมุทรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต จุดเหนือสุดอยู่ท่ีแหลมมอริสเจซุป      
เกาะกรีนแลนด์ 

ตะวันออก 
ติดต่อกับสมุทรแอตแลนติก จุดตะวันออกสุดอยู่ท่ี คาบสมุทรแลบราดอร์  
ประเทศแคนาดา 

ตะวันตก 
ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริงค่ันระหว่าง
ทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปเอเชีย จุดตะวันตกสุดอยู่ท่ีแหลมพรินซ์ออฟเวลล์  
รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ใต้ 
ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีปอเมริกาใต้ มีคลองปานามาเป็นแนวพรมแดน 
ทะเลแคริเบียน และอ่าวเม็กซิโก จุดใต้สุดอยู่ท่ีคลองปานามา ประเทศปานามา 

ภาพที ่1.4 แสดงแผนที่รัฐกิจในทวปีอเมริกาเหนือ 

ทีม่า : http://www.worldatlas.com/countrys/namerica/northamericalarge.jpg 

1.1 
บัตรความรู้ท่ี 

ที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศในทวปีอเมรกิาเหนอื 

                                     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 10 



แผนทีท่ีต่ัง้และอาณาเขตของประเทศในทวปีอเมรกิาเหนือ 

ภาพที่ 1.5 แสดงที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/other4/SO_M3_10_3.png 

1.1 ใบความรู้ 
เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 1.1 

บัตรความรู้ท่ี 

                                      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 11 



ประเทศ 
พ้ืนท่ี 
(km) 

ประชากร 
(คน) 

ความหนาแน่น
ของประชากร 

(per km) 
เมืองหลวง 

อเมริกาเหนือ 

แคนาดา 9,984,670 32,805,041 3.3 ออตตาวา 

สหรัฐอเมริกา 9,629,091 295,734,134 30.7 วอชิงตัน ดี.ซี. 

อเมริกากลาง 

เบลีซ 22,966 279,457 12.2 เบลโมแพน 

คอสตาริกา 51,100 4,016,173 78.6 ซันโฮเซ 

เอลซัลวาดอร์ 21,040 6,704,932 318.7 ซันซัลวาดอร์ 

กัวเตมาลา 108,890 14,655,189 134.6 กัวเตมาลาซิตี 

ฮอนดูรัส 112,090 6,975,204 62.2 เตกูซิกัลปา 

เม็กซิโก 1,972,550 106,202,903 53.8 เม็กซิโกซิตี 

นิการากัว 129,494 5,465,100 42.2 มานากัว 

ปานามา 78,200 3,039,150 38.9 ปานามาซิตี 

   ภูมิภาคในทวปีอเมรกิาเหนอื 

             อเมริกาเหนือ แบ่งตามสภาพสังคมวัฒนธรรม มี 2 ส่วน ได้แก่ แองโกลอเมริกาและละตินอเมริกา     
โดยถือเอาแม่น้ าริโอแกรนด์ (Rio Grande) เป็นพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาเป็นแนวแบ่ง คือ 
            1. แองโกลอเมริกา (Anglo-America) คือ ดินแดนท่ีอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าริโอแกรนด์ ภูมิภาค
อเมริกาเหนือ ประกอบด้วย ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประชากรส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากชาวอังกฤษ 
            2. ละตินอเมริกา (Latin-America) คือ ดินแดนของประเทศต่างๆ ท่ีอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ า                  
ริโอแกรนด์ ประชากรส่วนใหญ่สืบเช้ือสายและวัฒนธรรมมาจากสเปนและโปรตุเกส ประกอบด้วย 
              2.1 อเมริกากลาง หมายถึง ดินแดนท่ีอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าริโอแกรนด์ ได้แก่ เม็กซิโก เบลิซ 
คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว และปานามา 
             2.2 แคริบเบียน ได้แก่ แอนติกาและบาร์บูดา บาฮามาส บาร์เบโดส คิวบา โดมินิกา สาธารณรัฐ
โดมินิกัน เกรเนดา เฮติ จาเมกา เซนต์คิดส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 

 1.1 เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
บัตรความรู้ท่ี 

                                     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 12 



ประเทศ 
พ้ืนท่ี 
(km) 

ประชากร 
(คน) 

ความหนาแน่น
ของประชากร 

(per km) 
เมืองหลวง 

 แคริบเบียน 
แอนติกาและบาร์บูดา 443 68,722 155.1 เซนต์จอห์น 

บาฮามาส 13,940 301,790 21.6 แนสซอ 
บาร์เบโดส 431 279,254 647.9 บริดจ์ทาวน์ 

คิวบา 110,860 11,346,670 102.4 ฮาวานา 
โดมินิกา 754 69,029 91.6 โรโซ 

สาธารณรัฐโดมินิกัน 48,730 8,950,034 183.7 ซานโตโดมิงโก 
เกรนาดา 344 89,502 260.2 เซนต์จอร์จ 

เฮต ิ 27,750 8,121,622 292.7 ปอร์โตแปรงซ์ 
จาเมกา 10,991 2,731,832 248.6 คิงส์ตัน 

เซนต์คิตส์และเนวิส 261 38,958 149.3 บาสแตร์ 
เซนต์ลูเซีย 616 166,312 270.0 แคสตรีส์ 

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 389 117,534 302.1 คิงส์ทาวน์ 

 

ดินแดนในปกครองของประเทศตา่งๆในทวปีอเมรกิาเหนอื มีดังนี้ 

ดินแดนของสหราชอาณาจกัร : เบอรม์ิวดา แองกวิลลา  

หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะคะแนรี มอนต์เชอร์รัต            

และหมู่เกาะเติร์ก-เคคอส 

ดินแดนของประเทศฝรัง่เศส : เกาะคลิปเปอรต์ัน แซงปีแยร์และ

มีเกอลง กวาเดอลูป มาร์ตินี แซงบาร์เตเลมี และแซงมาร์แตง  

 

 

ดินแดนของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์: อารูบา โบแนร์   

คูราเชา ซาบา ซินทอ์ิสทาซิอุส และซินท์เมาร์เทิน 

ดินแดนของประเทศสหรฐัอเมรกิา : นาวาสซา         

เครือรัฐเปอร์โตรโิก และหมู่เกาะเวอร์จิน 

ดินแดนของประเทศเดนมารก์ : กรีนแลนด์ 

มุมน่ารู้ 

1.1 ใบความรู้ 
เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ  1.1 

บัตรความรู้ท่ี 

                                     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 13 



                            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

กิจกรรมนี้จะเป็นการน าความรู้ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันศึกษาจากบัตรความรู้  
มาใช้ในการวิเคราะห์และหาตอบค าถามในบัตรแบบฝึกหัดที่ 1.1 ใช้เวลา 15 นาท ี

ค าชี้แจง 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม                   
ร่วมกันวิเคราะห์และตอบค าถาม 

ในบัตรแบบฝึกหัดที่ 1.1 

หน้า 14 



บัตรแบบฝึกหัดท่ี 1.1 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

…………………อ่าวเม็กซิโก                       …………………. ทะเลสาบท้ัง 5 
…………………คลองปานามา   .…………………. เกาะกรีนแลนด์ 
…………………มหาสมุทรอาร์กติก                         …………………. มหาสมุทรแอตแลนติก 
……………….. รัฐอะแลสกา    ..……………….. หมูเ่กาะเวสต์อินดีส 
…………………มหาสมุทรแปซิฟิก                          …………………. ประเทศเม็กซิโก 

ค าช้ีแจง   ใหน้ักเรียนน าหมายเลขในแผนท่ีมาใส่หน้าข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

ตอนท่ี 1 

                            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 15 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนน าความรู้ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
               รวมท้ังท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

1.ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 
    
    

2.ชาวพื้นเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือคือพวกใด 
    
    

3.รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 
    
    

4.ภูมิภาคใดของทวีปอเมริกาเหนือท่ีเป็นหมู่เกาะ 
    
    

5.ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง 
    
    

6.ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
    
    

7.ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคแคริบเบียน 
    
    

8.ประเทศใดในภูมิภาคอเมริกากลางมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุด 
    
    

9.พื้นท่ีของทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณซีกใดของโลก
    
    

10.ดินแดนทางใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือติดต่อกับ
ทวีปใด    
    

ตอนท่ี 2 

                            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 16 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

…………3………อ่าวเม็กซิโก                       …………4………. ทะเลสาบท้ัง 5 
…………6………คลองปานามา   .…………1………. เกาะกรีนแลนด์ 
…………2………มหาสมุทรอาร์กติก                        …………7………. มหาสมุทรแอตแลนติก 
…………8……..รัฐอะแลสกา    ..………10……..  หมูเ่กาะเวสต์อินดีส 
…………5………มหาสมุทรแปซิฟิก                         …………9………. ประเทศเม็กซิโก 

ค าช้ีแจง   ใหน้ักเรียนน าหมายเลขในแผนท่ีมาใส่หน้าข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

ตอนท่ี 1 

เฉลยบัตรแบบฝึกหัดท่ี 1.1 

                            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 17 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

1.ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 
 คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส  
    

2.ชาวพื้นเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือคือพวกใด 
 ชาวอินเดียน   
    

3.รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 
รูปร่างกว้างทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้  
    

4.ภูมิภาคใดของทวีปอเมริกาเหนือท่ีเป็นหมู่เกาะ 
 แคริบเบียน   
    

5.ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง 
3 ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ แคริบเบียน และ
อเมริกากลาง    

6.ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
 แคนาดา   
    

7.ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคแคริบเบียน 
 คิวบา   
    

8.ประเทศใดในภูมิภาคอเมริกากลางมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุด 
 เอลซัลวาดอร์   
    

9.พื้นท่ีของทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณซีกใดของโลก
 บริเวณซีกโลกเหนือ  
    

10.ดินแดนทางใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือติดต่อกับ
ทวีปใด ทวีปอเมริกาใต้   
    

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆรวมทั้งท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม   
              มาตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ตอนท่ี 2 

                            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 18 



กิจกรรมที่ 4 มุ่งสู่เป้าหมาย 

กิจกรรมนี้จะเป็นการประเมินความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ด้วยการทดสอบย่อยหลัง
เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1   ใช้เวลา 10 นาที 

ค าชี้แจง 

ให้นักเรียนแต่ละคน                   
ท าแบบทดสอบย่อยหลังเรียน  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้                 
จ านวน 10 ข้อ  ในเวลา 10 นาที 

                            ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ        หน้า 19 



แบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ัง อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ค าช้ีแจง : ข้อสอบมีจ านวน 2 ตอน (10 คะแนน) 
                ตอนที่ 1  ปรนัย จ านวน 6 ข้อ  รวม 6 คะแนน        
               ตอนที่ 2   อัตนัย จ านวน 4 ข้อ  รวม 4 คะแนน 

1. เพราะเหตุใดจึงเรียกทวีปอเมริกาเหนือวา“โลกใหม่” 
  ก. เป็นทวีปท่ีเพิ่งค้นพบใหม่ 
  ข. เป็นทวีปท่ีเพิ่งมีการจดบันทึก 
  ค. เป็นทวีปท่ีมีอารยธรรมสมัยใหม่เกิดข้ึน 
  ง. เป็นดินแดนท่ีเพิ่งก่อก าเนิดข้ึนหลังจากทวีปอื่น 
 

2. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับที่ต้ังและอาณาเขตของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
  ก. มีพื้นท่ีมากท่ีสุด        
  ข. พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกเหนือ 
  ค. ต้ังอยู่ทางซีกโลกตะวันตกท้ังหมด 
  ง. ทิศใต้ติดต่อกับทวีปแอฟริกา 
 

3. ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีพรมแดน  
ทางบกติดต่อกันบริเวณใด 
  ก. ประเทศปานามา - ประเทศเวเนซุเอลา 
  ข. ประเทศปานามา - ประเทศโคลอมเบีย 
  ค. ประเทศเม็กซิโก - ประเทศเวเนซุเอลา 
  ง. ประเทศเม็กซิโก - ประเทศโคลอมเบีย 
 

4. ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งภูมิภาคเป็น 2 ส่วน คือ        
แองโกลอเมริกา และลาตินอเมริกาโดยถือสิ่งใดเป็น
แนวในการแบ่งภูมิภาค 
  ก. แม่น้ ารีโอแกรนด์            ข. ท่ีราบสูงโคโลราโด   
  ค. แม่น้ ามิสซิสซิปปี            ง. ท่ีราบสูงเม็กซิโก 
 

5. อเมริกากลาง หมายถึงพื้นที่บริเวณใด   
  ก. ดินแดนท่ีอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ ามิสซิสซิปปี 
  ข. ดินแดนท่ีอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ ามิสซิสซิปปี 
  ค. ดินแดนทางตอนเหนือของแม่น้ ารีโอแกรนด์  
  ง. ดินแดนท่ีอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าริโอแกรนด์  
 

6. ประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ 
  ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ข. ประเทศเม็กซิโก 
  ค. ประเทศแคนาดา 
  ง. ประเทศกัวเตมาลา 

ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ  
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ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเติมหมายเลขให้ถูกต้อง 

7. หมายเลขใดคือดินแดนทางตะวันตกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 
8. หมายเลขใดคือเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 
9. หมายเลขใดคือบริเวณท่ีโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาเหนือ 
10. หมายเลขใดคือมหาสมุทรที่จรดกับทวีปอเมริกาเหนือทางด้านทิศตะวันออก 
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เฉลยแบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ัง อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2 

7. หมายเลข.............8.............คือดินแดนทางตะวันตกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 
8. หมายเลข.............1.............คือเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 
9. หมายเลข.............10.............คือบริเวณท่ีโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาเหนือ 
10. หมายเลข...........7.............คือมหาสมุทรที่จรดกับทวีปอเมริกาเหนือทางด้านทิศตะวันออก 

ข้อที่ ก ข ค ง 

1 X 

2 X 

3 X 

4 X 

5 X 

6 X 
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กิจกรรมที่ 5 สืบค้นเติมเต็ม 
  

กิจกรรมนี้จะเป็นการน าความรู้ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้จากการศึกษาและปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม มาฝึกฝนและทบทวน                     
ด้วยบัตรกิจกรรมที่ 1.2  (นอกเวลาเรียน)   
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บัตรกิจกรรมที่ 1.2  
แผนผังสรุปความคิด เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

กลุ่มที่ .............. 
1. ช่ือ.........................................ช้ัน.........เลขท่ี........  
2. ช่ือ.........................................ช้ัน.........เลขท่ี........ 
3. ช่ือ.........................................ช้ัน.........เลขท่ี........ 
4. ช่ือ.........................................ช้ัน.........เลขท่ี........ 
5. ช่ือ.........................................ช้ัน.........เลขท่ี........  
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แบบบันทึกผลการเรียนรู ้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต ้
ชุดที่ 1 เรื่อง ที่ตั้งและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
วิชาสังคมศึกษา  รหัส ส23103  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มท่ี .............. 
1. ช่ือ.........................................ช้ัน............เลขท่ี........  
2. ช่ือ.........................................ช้ัน............เลขท่ี........ 
3. ช่ือ.........................................ช้ัน............เลขท่ี........ 
4. ช่ือ.........................................ช้ัน............เลขท่ี........ 
5. ช่ือ.........................................ช้ัน............เลขท่ี........  

โรงเรียนชุมแพศึกษา   อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

                           แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ หน้า 1 



บัตรแบบฝึกหัดท่ี 1.1 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

…………………อ่าวเม็กซิโก                       …………………. ทะเลสาบท้ัง 5 
…………………คลองปานามา   .…………………. เกาะกรีนแลนด์ 
…………………มหาสมุทรอาร์กติก                         …………………. มหาสมุทรแอตแลนติก 
……………….. รัฐอะแลสกา    ..……………….. หมูเ่กาะเวสต์อินดีส 
…………………มหาสมุทรแปซิฟิก                          …………………. ประเทศเม็กซิโก 

ค าช้ีแจง   ใหน้ักเรียนน าหมายเลขในแผนท่ีมาใส่หน้าข้อความท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

ตอนท่ี 1 
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ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนน าความรู้ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
               รวมท้ังท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

1.ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 
    
    

2.ชาวพื้นเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือคือพวกใด 
    
    

3.รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 
    
    

4.ภูมิภาคใดของทวีปอเมริกาเหนือท่ีเป็นหมู่เกาะ 
    
    

5.ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง 
    
    

6.ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
    
    

7.ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคแคริบเบียน 
    
    

8.ประเทศใดในภูมิภาคอเมริกากลางมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุด 
    
    

9.พื้นท่ีของทวีปอเมริกาเหนืออยู่บริเวณซีกใดของโลก
    
    

10.ดินแดนทางใต้สุดของทวีปอเมริกาเหนือติดต่อกับ
ทวีปใด    
    

ตอนท่ี 2 
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แบบทดสอบย่อยหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ัง อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 

วิชาสังคมศึกษา รหัส ส23103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ตอนที่ 1 

ตอนที่ 2 

7. หมายเลข............................คือดินแดนทางตะวันตกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 
8. หมายเลข............................คือเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดของทวีปอเมริกาเหนือ 
9. หมายเลข............................คือบริเวณท่ีโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาเหนือ 
10. หมายเลข..........................คือมหาสมุทรที่จรดกับทวีปอเมริกาเหนือทางด้านทิศตะวันออก 

ข้อที่ ก ข ค ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

รวมคะแนน 

ชื่อ...........................................ชั้น.........เลขที่........กลุ่มที่............ 

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ/บันทึกคะแนน 
       (...............................................) 
        .............../.............../.............. 

                          แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ หน้า 4 



แบบบันทึกคะแนน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
วิชาสังคมศึกษา  รหัส ส23103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจ/บันทึกคะแนน 
       (...............................................) 
        .............../.............../.............. 

ที่ ชื่อ-สกุล คะแนน 

แบบฝึกหัดที่ 1.1 

( 10 คะแนน ) 
แบบทดสอบย่อยหลังเรียน 

( 10 คะแนน ) 

1       

2       

3       

4       

5       

                          แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ หน้า 5 



แบบบันทึกคะแนน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ 
วิชาสังคมศึกษา  รหัส ส23103  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ลงชื่อ......................................... บันทึกคะแนน 
     (..........................................) 
     ............/.............../.............. 

ลงชื่อ......................................... ครูผู้สอน 
     (..........................................) 
     ............/.............../.............. 

ท่ี ช่ือ-สกุล คะแนนทดสอบ

ย่อยหลังเรียน 

คะแนนฐาน ผลต่าง คะแนนพัฒนา 

1           

2           

3           

4           

5           

รวมคะแนนพัฒนาของกลุ่ม   

การคิดคะแนนเฉลี่ยพัฒนาของกลุ่ม   

คะแนนเฉลี่ยพัฒนาของกลุ่ม   

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของกลุ่ม   

ผลต่างคะแนนจากทดสอบกับคะแนนฐาน คะแนนพัฒนา 

1.ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 0 

2.ได้คะแนนต่ ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 1-10 10 

3.ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่าคะแนนฐานไม่เกิน 10 20 

4.ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 30 

คะแนนพัฒนา ระดับคุณภาพ 

ต่ ากว่า 15 กลุ่มปรับปรุง 

15-19 กลุ่มเก่ง 

20-24 กลุ่มเก่งมาก 

25-30 กลุ่มยอดเย่ียม 

ตารางแสดงคะแนนพัฒนา เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของกลุ่ม 

                           แบบบันทึกผลการเรียนรู้ ชุดท่ี 1 เรื่อง ท่ีต้ังและอาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ หน้า 6 



หน้า 7 

ประวัติผู้จัดท า 

ชื่อ                      นางสาวเกศรินทร์   เหงขุนทด  
เกิดวันที่       16 เดือน มกราคม พ.ศ.2530 
ภูมิล าเนา      173/1 หมู่ 3 ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
      รหัสไปรษณีย์ 36180  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน      167 หมู่ 18 ถนนมลิวรรณ   ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ   จังหวัดขอนแก่น   
      รหัสไปรษณีย์  40130 
โทรศัพท์      0918628179 
ต าแหน่งหน้าที่      ครู  วิทยฐานะ ช านาญการ 
สถานที่ท างาน      โรงเรียนชุมแพศึกษา  ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
ประวัติการศึกษา      
      - ประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 
      - มัธยมศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา  ต าบลชุมแพ  อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
      - ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) สาขาสังคมศึกษา 
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา                               
        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ประวัติการท างาน 
      - 5 สิงหาคม พ.ศ.2553 - 8 สิงหาคม พ.ศ.2555  
        ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
       - 8 สิงหาคม พ.ศ.2555 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  
         ครู ค.ศ.1  โรงเรียนผาขามวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น 
      - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 - 31 มีนาคม พ.ศ.2560 
         ครู ค.ศ.1  โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัดขอนแก่น 
      - 31 มีนาคม พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน 
         ครู ค.ศ.2  โรงเรียนชุมแพศึกษา  จังหวัดขอนแก่น 

 


