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ชุดกิจกรรมการเรยีนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้

เรือ่ง ทวปีอเมรกิาเหนือ 

ชุดที่ 1 
ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ 

ของทวีปอเมริกาเหนือ 

รายวชิาสังคมศึกษา 6  รหัสวชิา ส23102 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวเพชรรตัน์   ค าสมจิตร 

ต าแหน่ง คร ู วทิยฐานะ ครชู านาญการ 

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

 
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง ทวปีอเมริกาเหนือ    
    ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จดัท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการ
 เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 6 รหัสวิชา ส23102 โดยใช้กระบวนการ
 เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5E) สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนภูกระดงึวิทยาคม พุทธศักราช 2560 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ  สืบค้น  
 ศึกษาหาความรูด้้วยตนเอง ตามศกัยภาพและความสามารถของตนเอง  ซ่ึงชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบ
 เสาะหาความรูด้ังกลา่วประกอบด้วย  ชดุกิจกรรมการเรียนรูท้ั้งหมด 6 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
  ชุดที่ 2 ภูมิอากาศและพชืพรรณธรรมชาติของทวปีอเมริกาเหนือ 
  ชุดที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ 
  ชุดที่ 4  ประชากรและการเปลี่ยนแปลงประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ 
  ชุดที่ 5  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ 
  ชุดที่ 6  สิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือ 
   ส าหรับชุดกิจกรรมการเรยีนรู้นี้เป็น ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีป 
 อเมริกาเหนือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชดุกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  สามารถน าไปใช้
 ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้มีประสิทธภิาพ  และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  
 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อคิด  ให้ค าแนะน าจนส าเร็จอย่างดียิ่ง 
 
 
        เพชรรตัน์   ค าสมจิตร 
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สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาสังคมศกึษา 6 เรื่อง ทวีป
อเมริกาเหนือ  ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ (ส าหรับนักเรียน) 

1 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง ทวปีอเมริกาเหนือ    
ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 

2 

        มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วดั 2 
        จุดประสงคก์ารเรยีนรู้ 3 
        สาระส าคัญ 3 
        สาระการเรียนรู ้ 3 
บัตรค าสั่ง ชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้วิชาสังคมศึกษา 6                   
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ  ชุดที ่1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 

4 

แบบทดสอบก่อนเรียน 5 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 7 
ขั้นสร้างความสนใจ 8 
        บัตรความรูท้ี่ 1 เรื่อง การค้นพบโลกใหม ่ 8 
        บัตรกจิกรรมที่ 1  การค้นพบโลกใหม ่ 9 
ขั้นส ารวจและค้นหา 10 
        บัตรความรูท้ี่ 2 เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 10 
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 19 
        บัตรกจิกรรมที่ 2  แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ 19 
ขั้นขยายความรู ้ 20 
        บัตรกจิกรรมที่ 3  เยือนสหรัฐอเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ 20 
ขั้นประเมิน 22 
        บัตรแบบฝึกหัด         22 
        บัตรกจิกรรมที่ 4  แผนผังสรุปความคดิ 23 
        แบบทดสอบหลังเรียน 24 
        กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 26 
        แบบบันทึกคะแนน 27 
บรรณานุกรม 28 
ภาคผนวก 29 

ข 
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ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้

วิชาสังคมศึกษา 6  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 
ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ (ส าหรับนักเรียน) 

 
   
 การศกึษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้วิชาสังคมศึกษา 6 เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ   
   ชุดที ่1  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ  ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   
   (5E) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง ซึ่งนักเรียนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และ  
   ตั้งใจเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ศึกษาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชี้วดั จุดประสงค์การเรียนรู้ประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู ้
 2. ศึกษาบัตรค าสั่งประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู ้
 3. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 4. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
    1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
    2) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
    3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
    4) ขั้นขยายความรู ้(Elaboration) 
    5) ขั้นประเมิน (Evaluation) 
 5. ด าเนินการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนรว่ม ตั้งใจในการท ากิจกรรมโดยปฏิบัติตาม 
              ค าชี้แจงและค าสั่งอย่างเคร่งครัด 
 6. ศึกษาบัตรความรู ้ท าความเข้าใจแล้วท าแบบฝึกหัด 
 7. ท าแบบฝึกหัดหลังเรียน ชุดที ่1  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณข์องทวีปอเมริกาเหนือ 
 8. เมื่อพบค าถามหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนได้ทันที 
 9. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่างๆครบถ้วนแล้วให้ตรวจค าตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรม บัตรเฉลย 
              แบบทดสอบ 
 10. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง 
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ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาสังคมศึกษา 6 
เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ  ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 

 
 
 
 
 
           สาระท่ี 5 : ภูมิศาสตร ์
 
 
 
 มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผล 
     ต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร ์
     ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 ตัวชี้วัด 
  ส 5.1 ม.3/1  ใช้เครื่องมอืทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
          เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและ 
          อเมริกาใต ้
  ส 5.1 ม.3/2  วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหวา่งลักษณะทางกายภาพและสงัคมของ 
          ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้
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 1. ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ 
  1.1 ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
 2. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ 

 
 
          จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  
 1. อธิบายลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้   
 2. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้ 
 3. อธิบายลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือในแต่ละเขตได้ 
 4. บอกภูมิลักษณ์ที่ส าคญัต่อการด ารงชวีิตของคนในทวีปอเมริกาเหนือได้ 
 
 
       สาระส าคัญ 
 
 
  ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปใหม่ที่ถูกค้นพบเมื่อประมาณ 500 ปีที่ผ่านมา เป็นทวีป 
 ที่โอบล้อมด้วย  3 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมทุรแอตแลนติก และมหาสมุทร 
 อาร์กติก มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างใหญ่ทางตอนกลาง และมีภเูขาสูงทางด้านตะวันตก 
 รวมถึงมีหมู่เกาะขนาดเล็กมากมายในทะเลแคริบเบียน  
 
 
 
 
 
   สาระการเรยีนรู ้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 
 

             บัตรค าสั่ง 
             ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ วิชาสังคมศึกษา 6 

                  เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ  ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 

 
 
 ค าช้ีแจง           ให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 
 
 
       1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
       2. ศึกษาบัตรความรู้ที่ 1 เรื่อง การค้นพบโลกใหม่ 
       3. ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมที่ 1 การค้นพบโลกใหม่ 
       4. ศึกษาบัตรความรู้ที่ 2 เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
       5. ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมที่ 2 แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ 
       6. ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมที่ 3 เยือนสหรัฐอเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ 
       7. ท าบัตรแบบฝึกหัด 
       8. ปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมที่ 4 แผนผังความคิด 
       9. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
       10. บันทึกคะแนนและสรุปผลการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อนๆอ่านเข้าใจแล้วลงมือท า

แบบทดสอบก่อนเรียนได้เลย ครับ...ค่ะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 

 
 
 
 ค าช้ีแจง   1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ เวลา 10 นาท ี
      2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) 
       ลงในกระดาษค าตอบ 
 
 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคน้พบทวีปอเมริกา ตรงกบัข้อใดทั้งหมด 
      ก. กัปตัน เจมส์ คุก , คริสโตเฟอร ์โคลัมบัส   
      ข. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส , อเมริโก เวสปุชช ี
      ค. คริสโตเฟอร ์โคลัมบัส , วาสโก ดากามา   
     ง. อเมริโก เวสปุชช ี, กัปตัน เจมส์ คุก 
 2. ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรตา่งๆ ยกเว้นข้อใด 
            ก. มหาสมุทรอินเดีย                                       
  ข. มหาสมุทรแอตแลนตกิ 
  ค. มหาสมุทรอารก์ติก                                    
  ง. มหาสมุทรแปซิฟิก 
 3. เทอืกเขาหินเกาที่ส าคญัทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาคอืขอใด 
  ก. เทือกเขาร็อกก ี
  ข. เทือกเขาอะแลสกา 
  ค. เทือกเขาแอปปาเลเซียน 
  ง. เทือกเขาเซียรรามาเดร 
 4. แม่น้ าสายส าคัญและยาวที่สดุในทวีปอเมริกาเหนือคือแม่น้ าใดสัมพันธก์ับประเทศใด 
      ก. แม่น้ าริโอแกรนด์ ประเทศเม็กซิโก  
      ข. แม่น้ าโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      ค. แม่น้ าเซนต์ลอว์เรนซ์ ประเทศแคนาดา             
      ง. แม่น้ ามิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 
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 5. "แกรนแคนยอน" สัมพันธ์กับข้อใด 
      ก. ทิศตะวันตก , แม่น้ าโคโรลาโด , ที่ราบสูงโคโรลาโด  
      ข. ทิศตะวันตก , แม่น้ าริโอแกรนด์ , ที่ราบสูงโคโรลาโด 
     ค. ทิศตะวันออก , แม่น้ าเซนต์ลอว์เรนซ์ , ที่ราบสงูเมเซตา            
      ง. ทิศตะวันออก , แม่น้ ามิสซสิซิปป ี, ที่ราบสูงเมเซตา  
 6. จากต าแหน่งที่ตั้งตามแนวละติจูดพื้นที่ของทวปีอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกใดทั้งหมด 
  ก. ซีกโลกใต้  
  ข. ซีกโลกเหนือ                                                    
  ค. ซีกโลกตะวันตก                                    
  ง. ซีกโลกตะวันออก            
 7. ข้อใดคือสิ่งที่กั้นเขตแดนระหว่างลาตินอเมริกาและแองโกลอเมริกา 

 ก. คลองปานามา 
 ข. ประเทศเม็กซิโก 
 ค. แม่น้ าริโอแกรนด ์
 ง. เทือกเขาเซียร์รามาเดร 

 8. ขอใดไมใชห่น่ึงในทะเลสาบทั้งหา 
  ก .ทะเลสาบสุพีเรีย 
  ข .ทะเลสาบติติกากา 
  ค .ทะเลสาบมิชิแกน 
  ง. ทะเลสาบออนแทริโอ 
 9. เขตแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดในทวีปอเมริกาเหนือ คือพื้นที่บริเวณใด 
  ก. ทางตะวันตกของทวีป 
  ข. ทางตะวันออกของทวปี 
  ค. ทางตอนเหนือของทวีป 
  ง. ทางตอนกลางของทวปี 
 10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 

 ก. อเมริกาเหนือตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
 ข. ทางทิศเหนือของทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรอารก์ติก 
 ค. ทางทศิใต้ของทวีปอเมริกาเหนือมีดินแดนติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้และมหาสมุทรอินเดีย 
 ง. ทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกติด 

      มหาสมุทรแอตแลนตกิ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล....... ...........................................................................ชั้น.......................เลขที่.................... 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้  

 
 

 

 

 

 

เพื่อนๆท าคะแนนได้เท่าไรแล้วอย่า

ลืมบันทึกคะแนนกันด้วยนะคะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

                       1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
 
 

บัตรความรู้ที่ 1 เรื่อง การค้นพบโลกใหม่ 
 

 
   ค าช้ีแจง          ให้นกัเรียนและศึกษาบัตรความรู้ที ่1  เรื่อง การค้นพบโลกใหม่ 

 

การค้นพบโลกใหม่ 
 ก่อน ค.ศ. 1492 ไม่มีชาวยุโรปคนใดรู้แน่ชัดวา่ถัดจากหมู่เกาะอะโซร์สออกไปทางทิศตะวันตกแล้วจะ  
   เป็นเช่นไร จนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรอืชาวอติาลีได้ออกเดินเรอืเพื่อแสวงหาเส้นทางใหม่ไปยัง  
   “อินดีส” (อินเดีย ตลอดจนดินแดนและหมู่เกาะต่างๆในตะวันออกไกล) แต่เขากลับพบทวีปใหม่ ซึ่งยังไม่มี 
   นักส ารวจหรือนักภูมิศาสตรท์ี่มีชื่อเสียงในทวีปยุโรปรู้ว่ามีอยู ่ต่อมาดินแดนนี้เรียกว่า “โลกใหม”่ ซึ่งปัจจุบัน   
   คอื ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ 
 การเดินทางของโคลัมบสัได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าเฟอรด์ินานด์และสมเด็จพระราชินีอิซาเบลลา 
   แห่งสเปน โดยทั้งสองพระองค์ไดพ้ระราชทานเรือเพื่อใช้ในการเดินทาง 3 ล า คือ เรือซานตามาเรีย  
   เรือนินญาและเรือปินตา โคลัมบัสเดินทางโดยอาศัยเครื่องวดัความสูงของท้องฟ้าและเข็มทิศ ออกเดินทาง  
   จากสเปน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ.1492 ใช้เวลาเดินทางกวา่ 5 สัปดาห์ จนเมื่อเวลา 02.00 นาฬิกา ของ  
   วันที่ 12 ตุลาคม คณะของโคลัมบัสก็เดินทางมาถึงดินแดน “บาฮามาส” โคลัมบัสได้ขนานนามดินแดนนี้ว่า    
   “ซานซัลวาดอร์” ซึ่งแปลว่า “พระเจ้าช่วย” หลังจากนัน้โคลัมบัสได้เดนิทางไปยังโลกใหม่อีก 3 ครั้ง ในครั้ง 
   ที่ 3 ได้ขึ้นฝั่งที่แผ่นดินใหญ่ของอเมริกาใต ้
 โคลัมบัสได้ถึงแก่กรรมใน ค.ศ. 1506 โดยที่ไม่รูว้่า 
   ดินแดนที่ค้นพบ คือ ดนิแดนใหม่ไม่ใช่อินดีส แต่ 
   นักประวัติศาสตร์ได้ยกย่องให้โคลัมบัสเป็นผู้ค้นพบ 
   “โลกใหม”่ ก่อนบุคคลใดในโลก เพราะเขาสามารถไป 
   สร้างอาณานิคมบนดินแดนนั้นได้ 
 ส่วนค าวา่ “อเมริกา” นัน้เป็นชื่อของนักเดินเรือ 
   ชาวอติาล ีชื่อวา่ “อเมริโก เวสปุชชี” ซึ่งเป็นผู้ที่เดินเรือ 
   ไปถึงทวีปอเมริกาใต้ ใน ค.ศ. 1499 และพบว่าโลกใหม่ 
   เป็นผืนแผ่นดินอีกแห่งที่อยู่ระหว่างทวีปยุโรปและทวีป 
   เอเชีย   เมื่อกลับไปยังอิตาลีเขาได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งนี้ซึ่งแพร่หลายมากในยุโรป  
   ชาวยุโรปจึงเรียกโลกใหม่ว่า “อเมริกา” ตามชือ่ของ อเมริโก เวสปุชชี มาจนถึงทุกวันนี้ 

ภาพที ่1 
ภาพวาดแสดงการค้นพบโลกใหม่ของโคลัมบัส 

ที่มา : http://assadrang405.blogspot.com/ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 
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บัตรกิจกรรมที่ 1  การค้นพบโลกใหม่ 

 
        ค าช้ีแจง              ให้นักเรียนศึกษาบัตรความรูท้ี่ 1 เรื่อง การค้นพบโลกใหม่ และตอบค าถาม 
 
 
 
   1. เพราะเหตุใดโคลัมบัสจึงต้องเดินทางไปยังโลกใหม่ 
   .................................................................................................................................................
   ................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................. 
   2. ปัจจัยใดที่ส่งผลให้โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ 
  .................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
  3. การค้นพบโลกใหม่ส่งผลดีอย่างไร 
  .................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอบถูกกันไหมคะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 
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                                             2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
 
 
      ค าชี้แจง       ให้นกัเรียนอ่านและศึกษาบัตรความรู้ที ่2  เรื่อง ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของ 
                        ทวีปอเมริกาเหนือ 
 

บัตรความรู้ที่ 2 
เรื่อง  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 

 
 
       1. ที่ตั้ง   ขนาด และอาณาเขต 
 

  
 

ภาพที ่2 แผนที่แสดงที่ตัง้ ขนาด และอาณาเขตทวีปอเมริกาเหนือ 
ที่มา : http://www.waengnoi.com/krunittaya/c2.html 

 
    1.1 ที่ตั้ง  ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ระหว่างละติจูดที ่7 องศา 15 ลิปดา     
      เหนือ ถึง 83 องศา 38 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจดูที่ 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก ถึง 172 องศา  
      30 ลิปดาตะวันออก  
  
 

10 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 
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    1.2  ขนาด  ทวีปอเมริกาเหนือมพีื้นที่ประมาณ 22,063,997 ตารางกโิลเมตร เป็นทวีปที่มีขนาด    
   ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาตามล าดับ ทวีปอเมริกาเหนือมีรูปร่างคล้าย 
   สามเหลี่ยมหัวกลับ คอืมีฐานกวา้งอยู่ทางตอนเหนือและปลายแหลมอยู่ทางตอนใต้  
 

 ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีทั้งหมด 22 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
  แองโกลอเมริกา   ได้แก่ ประเทศที่อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ าริโอแกรนด์ขึ้นไป 
  ลาตินอเมริกา   ได้แก่ ประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ าริโอแกรนด์ลงมา 
  หมู่เกาะเวสต์อินดีส   ได้แก่ ประเทศหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน 

 
ภาพที ่3  ทวีปอเมริกาเหนือมีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับ 

ที่มา : http://krusayan.com/CAI/main.swf 
 

    1.3 อาณาเขต  ทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
 

    ทิศเหนือ  ตดิต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก น่านน้ าทางทิศเหนือได้แก่ ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน    
   อา่วฮัดสัน ช่องแคบเดวิส และทะเลโบฟอร์ต 
    ดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือ คือ แหลมมอริส เจซุป ทางตอนเหนือของ 
   เกาะกรีนแลนด ์
    ทิศตะวันออก  ตดิต่อกับมหาสมุทรแอตแลนตกิ เกาะที่ส าคัญทางด้านนี้ ได้แก่ นิวฟันด์แลนด์        
   เบอร์มิวดา และหมู่เกาะบาฮามาส 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
    ดินแดนทางตะวันออกสุดของทวีปอเมริกาเหนือ (ภาคพื้นทวีป) ได้แก่ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ  
    ชายฝั่งแลบราดอร์ในประเทศแคนาดา 
 

ทิศใต้   ตดิต่อกับทวีปอเมริกาใต้ มีคลอง
ปานามาเป็นแนวแบ่งเขตทวีป น่านน้ าทางทิศใต ้
ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลแคริบเบียน
และอ่าวเม็กซิโก ในมหาสมุทรแอตแลนติก 
 ดินแดนทางใตสุ้ดของทวปีอเมริกา
เหนือได้แก่ บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประเทศปานามา 
 

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทาง
ตอนเหนือของทวีปมีช่องแคบเบริงคั่นระหว่าง 
ทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย น่านน้ าทาง   
ตะวันตกในมหาสมทุรแปซิฟิก ได้แก่ อา่ว 
อะแลสกา อ่าวแคลิฟอร์เนีย  
 ดินแดนทางตะวันตกสุดของทวีป 

           อเมรกิาเหนือ (ภาคพื้นทวีป) ได้แก่ แหลมปรินซ์ 
           ออฟเวลส์ มลรัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     ภาพที ่4  แผนที่อาณาเขตทวีปอเมริกาเหนือ 
     ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/ 
             learning/detail/31719/044296  
 

นักเรียนทราบไหมว่าทวปีอเมริกาเหนือ

มีทั้งหมดกี่ประเทศ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 

       ตารางแสดงชื่อประเทศ และเมืองหลวง ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 

ภูมิภาคและประเทศ เมืองหลวง 
ภูมิภาค : แองโกลอเมรกิา  
1. แคนาดา 
2. สหรัฐอเมริกา 

ออตตาวา 
วอชิงตัน ดี.ซี. 

ภูมิภาค : ลาตินอเมริกา  
3. เม็กซิโก : สหรัฐเม็กซิโก 
4. กัวเตมาลา : สาธารณรัฐกัวเตมาลา 
5. เบลีซ 
6. ฮอนดูรัส : สาธารณรฐัฮอนดูรัส 
7. เอลซัลวาดอร์ :  สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร ์
8. นิการากวั :  สาธารณรัฐนิการากวั 
9. คอสตาริกา :  สาธารณรัฐคอสตารกิา 
10. ปานามา : สาธารณรัฐปานามา 

เม็กซิโกซิตี้ 
กัวเตมาลาซิตี ้
เบลโมแพน 
เตกูซิกัลปา 
ซานซัลวาดอร์ 
มานากัว 
ชานโฮเซ 
ปานามา 

หมู่เกาะเวสต์อินดีส  
11. คิวบา : สาธารณรัฐคิวบา 
12. เฮติ : สาธารณรัฐเฮติ 
13. สาธารณรัฐโดมินิกัน 
14. จาเมกา 
15. โดมินิกา : เครือรัฐโดมินิกา 
16. แอนติกาและบาร์บูดา 
17. บาร์เบโดส 
18. เซนต์ลูเซีย 
19. เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 
20. บาฮามาส : เครือรัฐบาฮามาส 
21. เกรเนดา 
22. เซนต์คิตส์และเนวิส 

ฮาวานา 
ปอร์โตแปรงซ์ 
ซานโตโดมิงโก 
คิงส์ตัน 
โรโซ 
เซนต์จอนส์ 
บริดจ์ทาวน ์
แคสตรีส ์
คิงส์ทาวน ์
เนสซอ 
เซนต์จอร์เจส 
บาสแตร ์
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
              2. ลักษณะภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพที ่5 แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศทวีปอเมริกาเหนือ 
      ที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31719/044296 

 
 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ  แบ่งออกเป็น 4 เขต ดังนี้ 
 1) เขตหินเก่าแคนาดา (Canadian Shield)  ได้แก่  พื้นที่บริเวณรอบๆ อ่าวฮัดสันลงมาถึง  
   ทะเลสาบทั้ง 5 เป็นเขตหินที่เก่าแก่ที่สุดเช่นเดียวกับบอลติกชีลด์ในทวปียุโรป  ประกอบด้วยหนิเปลือกโลก   
   ที่มีอายุเก่าแก่และผ่านการสึกกร่อนมานาน  ลักษณะของพื้นที่จึงเป็นที่ราบเกือบทั้งหมดและอยู่ในเขต 
   อากาศหนาวจดั ทางตอนเหนือมีเกาะใหญ่น้อยมากมาย  พื้นทีส่่วนใหญม่ีธารน้ าแข็งปกคลุม  มปีระชากร  
   อาศัยอยู่เบาบางและมีจ านวนน้อยมาก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 6  น้ าตกไนแองการา น้ าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยูร่ะหว่างทะเลสาบอิรีกับทะเลสาบออนแทริโอ 
      ที่มา :  http://www.thaigoodview.com/node/157540 

 

 2) เขตเทือกเขาภาคตะวันออก  มีอาณาเขตตั้งแต่เกาะนิวฟันด์แลนด์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ของแคนาดาลงมาถึงภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา  เป็นเขตหินเก่าแต่มีอายุน้อยกวา่เขตหินเก่า 
   แคนาดา ประกอบด้วยเทือกเขาเตี้ยๆ ที่ผ่านการสึกกร่อนมานาน  ได้แก่  เทือกเขาแอปปาเลเชียน  มียอด 
   เขาสูงสุดชือ่ ยอดเขามิตเชล  อยู่ในมลรัฐนอรท์แคโรไลนา สูง 2,005 เมตร 
 

 3) เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก  เป็นเขตเทือกเขาสูงที่สลับซับซ้อนกันหลายแนวที่เกิดจากการโก่ง 
   ตัวของเปลือกโลกที่มอีายุน้อย  จึงเป็นเขตที่มักเกิดปรากฏการณ์แผ่นดนิไหว มีอาณาบริเวณตั้งแต่ตอนเหนือ 
   สดุของช่องแคบแบริงจนถึงประเทศปานามา ได้แก่ เทือกเขาอะแลสกา มียอดเขาสูงสุดในทวีปอเมริกาเหนือ   
   ชื่อ ยอดเขาแมกคินลีย์ (6,190 เมตร)  เทือกเขาร็อกกี  เทือกเขาแคสเกต  เทือกเขาเซียราเนวาดา   
   เทือกเขาเซียรามาเดร  และเทือกเขาโคสต์   ระหว่างเทือกเขาสูงเหล่ามีที่ราบสูงระหวา่งเทือกเขาที่ส าคัญ   
   คอื  ที่ราบสูงอะแลสกา  ที่ราบสูงบริตชิโคลัมเบีย  ที่ราบสูงเกรตเบซิน  ที่ราบสูงโคโลราโด  และที่ราบสูง 
   เม็กซิโก  โดยเฉพาะทีร่าบสูงโคโลราโด  มีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นโกรกธาร  หุบเหวลึก  มีหน้าผาสูงชัน   
   ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลของแม่น้ าโคโลราโด  ท าให้เกิดการกดัเซาะดินและชั้นหิน  เกิดเป็นภูมิประเทศที่ 
   สวยงามที่มชีื่อเสียงมากที่สุด  คือ  แกรนด์แคนยอน (Grand Canyon)  ในมลรัฐแอริโซนา  และมีอุทยาน 
   แห่งชาติที่มีชื่อเสียงมาก คือ  อุทยานแห่งชาตเิยลโลสโตน  เป็นอุทยานน้ าพุร้อนกีเซอร์ รวม 120 แห่ง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

                         ที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31719/044296   
 

    4) เขตที่ราบภาคกลาง  เป็นที่ราบกวา้งใหญม่ีอาณาเขตตั้งแต่มหาสมุทรอารก์ติกทางตอนเหนือ 
    ลงมาจนถึงอ่าวเม็กซิโกทางตอนใต้  และระหวา่งเทือกเขาร็อกกีกับเทือกเขาแอปปาเลเชียน  ประกอบด้วย  
    ชั้นหินที่เกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก  ลกัษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกคลื่น  คือ  บริเวณทีสู่งจะอยู่  
    ตอนเหนือและเขตติดต่อกับเทือกเขาร็อกกี  บริเวณตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าต่างๆ ประกอบด้วย 
    เขตที่ราบ 6 เขต   คอื 

 
 ภาพที ่9  เทือกเขาร็อกกีที่มีแนวทอดยาวจากตอนเหนือลงมายังตอนใต้ของทวีปอเมริกาเหนือ 

ที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31719/044296 
 

  4.1 ที่ราบลุ่มแม่น้ าแมกเคนซี (Mackenzie Lowlands)  อยู่ตอนเหนือสุดระหว่างเขตหิน 
     เก่าแคนาดากับเทือกเขาแมกคินลีย์  เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าแคบๆ มีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง  เนื่องจากม ี
     อากาศหนาวเย็น 
 
 

ภาพที ่7  ยอดเขาแมกคินลีย์ในแนวเทือกเขา   
           ร็อกกีที่สูงที่สดุในทวีปอเมริกาเหนือ 

 

ภาพที ่8 แกรนด์แคนยอนเกิดจากแม่น้ า 

           โคโลราโดกัดเซาะชั้นหิน ท าให้เกิด 

           ลักษณะภูมิประเทศที่สวยงาม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

         ภาพที ่10 แม่น้ าแมกเคนซี เป็นแม่น้ าสายยาวที่ไหลผ่านทีร่าบลุ่มแมกเคนซี 
        ที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31719/044296 

 

  4.2 ที่ราบแพร์รีแคนาดา (Canadian Prairie)  เป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางภาคกลางของแคนาดา   
    ได้แก ่ บริเวณรัฐแมนิโทบา  ซัสแคตเชวัน  แอลเบอร์ทา  เป็นเขตปลูกข้าวสาลีที่ส าคัญแห่งหน่ึงของโลก 
   

 
 
 
 
 
 
 

         ภาพที ่11  ที่ราบแพรรีแคนาดาเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่ส าคัญเขตหนึ่งของโลก 
          ที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31719/044296 

 

  4.3 ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้ง 5 และลุ่ม  
   แม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์ (Great Lakes and St.Lawrence)   
   ทะเลสาบทั้ง 5 ได้แก่ ทะเลสาบสุพีเรีย (ทะเลสาบน้ าจืด 
   ที่ใหญ่ที่สุดในโลก)  มชิิแกน  ฮรูอน  อีร ี และออนแทริโอ   
   เป็นแหล่งน้ าที่มีอาณาเขตติดต่อกัน  และระหวา่ง 
   ทะเลสาบอีรีกับออนแทริโอมีน้ าตกขนาดใหญ่ ชื่อว่า  
   น้ าตกไนแอการาและที่ชายฝั่งทะเลสาบออนแทริโอ  ม ี
   ทางระบายซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์ไหล 
   ลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก  
  

ภาพที ่12 ทะเลสาบทั้ง 5 
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
       health2you/2015/08/05/entry-2 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

    
  เขตที่ราบรอบทะเลสาบทั้ง 5 และลุ่มแม่น้ าเซนต์ลอเรนซ์  มีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก  
    และเป็นบริเวณที่การขนส่งทางน้ าภายในทวีปส าคัญที่สุดในโลก จึงเป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 
 

  4.4 ที่ราบลุ่มแม่น้ ามิสซสิซิปปี-มิสซูรี (Missisippi-Missouri Plain)  เป็นที่ราบที่เกิดจาก 
    แม่น้ าพดัเอาดินตะกอนมาทับถมเป็นบริเวณกว้างเหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ แม่น้ ามิสซิสซิปปี  ซึ่งมี 
    ความยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ ยาว 3,779 กิโลเมตร  ไหลลงสู่อา่วเม็กซิโกและมีแม่น้ าสาขา คือ แม่น้ า 
    มิสซูรี  โอไฮโอ  เทนเนสซี  อาร์คันซอส์  เป็นเขตที่มีประชากรอาศัยอยูห่นาแน่นแห่งหน่ึงของอเมริกาเหนือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   ภาพที ่13 แม่น้ ามิสซิสซิปปีเป็นแม่น้ าสายยาวที่มีแควหลายสายไหลมารวมเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าอันกว้างขวาง 

       ที่มา :  http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31719/044296 
 

  4.5 ที่ราบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกและชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก (Gult Coast and  
    Atlantic Plain)  มบีริเวณตั้งแต่ทางตะวันออกของเทือกเขาแอปปาเลเชียนลงไปทางใต้ถึงอ่าวเม็กซิโก   
    โดยเฉพาะทีร่าบชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกเป็นเขตที่มีอากาศร้อน  จึงเหมาะแก่การปลูกพชืเมืองร้อน  เช่น  ยาสูบ   
    ข้าวเจ้า  ฝา้ย  ผลไมต้่างๆ 
 

  4.6 ที่ราบบนที่สูง (High Plains) ได้แก่  พื้นที่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขาร็อกกี ซึ่งเป็น 
    เขตเงาฝนหรือเขตอับลม  ท าให้มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีต่ า  เป็นเขตเหมาะส าหรับปลูกข้าวสาลี  โดยใช ้
    เครื่องจักรทุ่นแรงในการเพาะปลูกแบบไร่ขนาดใหญ ่
 

 ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ล้อมรอบด้วยมหาสมุทร จึงมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเล  โดย 
    ชายฝั่งทางตอนเหนือบริเวณอ่าวอะแลสกาจะเป็นชายฝั่งที่มีลักษณะเว้าแหว่งมาก  เรียกว่า ฟยอร์ด (fiord)  
    ซึ่งเกิดจากการกระท าของธารน้ าแข็ง  เช่น  เมืองแวนคูเวอร์  ประแทศแคนาดา  ส่วนชายฝั่งทางตอนใต้ 
    บริเวณอ่าวเม็กซิโกจะเป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการกระท าของแม่น้ า  ซึ่งไดพ้ัดพาตะกอนมาสะสมจึงเป็น  
    ที่ตั้งของเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมที่ส าคญั  เช่น  เมืองฮวิสตัน  เมืองนิวออร์ลีนส์  ประเทศ 
    สหรัฐอเมริกา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

    

     3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)  

  

 

 

บัตรกิจกรรมที่ 2 แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ 
 
      ค าชี้แจง       ให้นกัเรียนดูแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือและระบุชื่อของสิ่งต่างๆตามหมายเลขที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1) อ่าว............................................. 2) มหาสมุทร............................................. 
  3) ช่องแคบ...................................... 4) ทะเล..................................................... 
  5) อ่าว............................................. 6) มหาสมุทร............................................. 
  7) เทือกเขา..................................... 8) ช่องแคบ................................................ 
  9) เกาะ........................................... 10) ทะเล................................................... 

1 

9
10

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
          4) ข้ันขยายความรู้ (Elaboration) 
 
 

บัตรกิจกรรมที่ 3 เยือนสหรัฐอเมรกิา ดินแดนแห่งเสรีภาพ 
 
 ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านข้อความและตอบค าถาม 
 

 
 
 
 
   
 
 
    

 

ภาพที ่14 แหล่งท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา : http://www.tourbkk.com/america-arizona-tour.php 

  

  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม  และมีความเจริญกา้วหน้าทาง  
      เทคโนโลยี สถานทีท่่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างต้องมาเยือน คือ น้ าตกไนแองการา ซึง่ตั้งอยู่บริเวณ 
      ทะเลสาบเกรตเลกส์ และเป็นแนวพรมแดนธรรมชาตทิี่กั้นระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดา เป็น 
      แหล่งท่องเที่ยวที่สรา้งรายได้ให้กับทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก โดยกระแสน้ าที่ไหลจากหน้าผาสูงเป็น 
      แนวกวา้งเมื่อตกกระทบลงสู่พื้นเบื้องล่าง  จงึท าให้เกิดละอองน้ ากระจายไปทั่วบริเวณและเมื่อกระทบกับ 
      แสงแดดก็จะปรากฏเป็นภาพของรุ้งกินน้ าอยู่ตลอดเวลา  สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็น  
      จ านวนมาก  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมไปชมเมืองที่ส าคัญต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น  
      นิวยอรก์  ซึ่งมีอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่สรา้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตีและตึกเอ็มไพร์สเตต  ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูง 
      ที่สุดในโลกนานกวา่ 40 ปี  แอริโซนามีแกรนด์แคนยอนซ่ึงเป็นดินแดนแห่งหินผาและหุบเหวที่เกิดจาก 
      การกระท าของแม่น้ าโคโลราโดและเดอะเวฟ  ซึ่งเป็นภูเขาหินทรายทีม่ีลักษณะคล้ายคลื่นลาดชั้นคดเคี้ยว 
      สวยงามแปลกตา  ซึ่งเกิดจากการกระท าของลมและฝนเป็นเวลานานนับร้อยล้านปี 
 
 
 

เดอะเวฟ  รัฐแอริโซนา แกรนด์แคนยอน  รฐัแอริโซนา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 
 1. จากข้อความแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของสหรัฐอเมริกา มอีะไรบ้าง 
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 2. ถ้าให้เปรียบเทียบน้ าตกไนแองการา ซึ่งเป็นน้ าตกที่มีความโดดเด่น นกัเรียนจะเปรียบเทียบกับ 
    น้ าตกใดของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 3. ภูมิประเทศแบบแกรนด์แคนยอนคล้ายกับสถานที่ใดของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 4. ถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา นกัเรียนจะไปเที่ยวสถานที่ใด 
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 5. การที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งส่งผลอย่างไร 
 .................................................................................................................................................
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อนๆลองช่วยกันคิดค าขวัญที่สะท้อนถึง

ความเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
            5) ข้ันประเมิน (Evaluation) 
 
 

บัตรแบบฝึกหัด 
 

 ค าช้ีแจง        ใหน้ักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 1. ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 
 ................................................................................................................................................. 
 2. บริเวณที่ราบสูงทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ท าให้เกิดหน้าผา
     หุบเขาลึกชันมีลักษณะสวยงาม เรียกว่า 
 ................................................................................................................................................. 
 3. รูปรา่งลักษณะของทวปีอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 
 ................................................................................................................................................. 
       4. สว่นใดของทวีปอเมริกาเหนือที่ติดต่อกับผืนแผ่นดิน 
 ................................................................................................................................................. 
 5. ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง 
 ................................................................................................................................................. 
 6. ประเทศใดมพีื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคแองโกลอเมริกา 
 ................................................................................................................................................. 
 7. ประเทศใดมพีื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
 ................................................................................................................................................. 
 8. แม่น้ าที่ใช้เป็นเส้นทางที่ส าคัญในการขนส่งสินค้าของทวีปอมริกาเหนือออกสู่มหาสมุทร
 แอตแลนติก คือ 
 ................................................................................................................................................. 
 9. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ แบงไดเปนกี่แบบอะไรบาง  
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
 10. ในเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตก มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่ออะไร และอยูบนเทือกเขาอะไร 
 ................................................................................................................................................. 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
บัตรกิจกรรมที่ 4  แผนผังสรุปความคิด 

 
 
 ค าช้ีแจง      ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เกี่ยวกบัลักษณะทั่วไปและ 
        ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ลักษณะทั่วไปและ
ภูมิลักษณ์ของทวีป

อเมริกาเหนือ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

               แบบทดสอบหลังเรียน  
              ชุดที่ 1  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 

 
 
 ค าช้ีแจง   1. แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ เวลา 10 นาท ี
       2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท (X) 
         ลงในกระดาษค าตอบ 
 
 1. แม่น้ าสายส าคัญและยาวที่สดุในทวีปอเมริกาเหนือคือแม่น้ าใดสัมพันธก์ับประเทศใด 
      ก. แม่น้ าริโอแกรนด์ ประเทศเม็กซิโก  
      ข. แม่น้ าโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
      ค. แม่น้ าเซนต์ลอว์เรนซ์ ประเทศแคนาดา             
      ง. แม่น้ ามิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 2. จากต าแหน่งที่ตั้งตามแนวละติจูดพื้นที่ของทวปีอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกใดทั้งหมด 
  ก. ซีกโลกใต้  
  ข. ซีกโลกเหนือ                                                    
  ค. ซีกโลกตะวันตก                                    
  ง. ซีกโลกตะวันออก                                                             
 3. ขอใดไมใชห่น่ึงในทะเลสาบทั้งหา 
  ก .ทะเลสาบสุพีเรีย 
  ข .ทะเลสาบติติกากา 
  ค .ทะเลสาบมิชิแกน 
  ง. ทะเลสาบออนแทริโอ 
 4. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคน้พบทวีปอเมริกา ตรงกบัข้อใดทั้งหมด 
      ก. กัปตัน เจมส์ คุก , คริสโตเฟอร ์โคลัมบัส   
      ข. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส , อเมริโก เวสปุชช ี
      ค. คริสโตเฟอร ์โคลัมบัส , วาสโก ดากามา   
     ง. อเมริโก เวสปุชช ี, กัปตัน เจมส์ คุก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 

 ก. อเมริกาเหนือตั้งอยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป 
 ข. ทางทิศเหนือของทวีปอเมริกาเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรอารก์ติก 
 ค. ทางทศิใต้ของทวีปอเมริกาเหนือมีดินแดนติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้และมหาสมุทรอินเดีย 
 ง. ทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกติด      

               มหาสมทุรแอตแลนติก 
 6. ทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรตา่งๆ ยกเว้นข้อใด 
            ก. มหาสมุทรอินเดีย                                       
  ข. มหาสมุทรแอตแลนตกิ 
  ค. มหาสมุทรอารก์ติก                                    
  ง. มหาสมุทรแปซิฟิก 
 7. เขตแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดในทวีปอเมริกาเหนือ คือพื้นที่บริเวณใด 
  ก. ทางตะวันตกของทวีป 
  ข. ทางตะวันออกของทวปี 
  ค. ทางตอนเหนือของทวีป 
  ง. ทางตอนกลางของทวปี 
 8. เทอืกเขาหินเกาที่ส าคญัทางตะวันออกของสหรัฐอเมริกาคอืขอใด 
  ก. เทือกเขาร็อกก ี
  ข. เทือกเขาอะแลสกา 
  ค. เทือกเขาแอปปาเลเซียน 
  ง. เทือกเขาเซียรรามาเดร 
 9. ข้อใดคือสิ่งที่กั้นเขตแดนระหว่างลาตินอเมริกาและแองโกลอเมริกา 

 ก. คลองปานามา 
 ข. ประเทศเม็กซิโก 
 ค. แม่น้ าริโอแกรนด ์
 ง. เทือกเขาเซียร์รามาเดร 

 10. "แกรนแคนยอน" สัมพันธ์กับข้อใด 
      ก. ทิศตะวันตก , แม่น้ าโคโรลาโด , ที่ราบสูงโคโรลาโด  
      ข. ทิศตะวันตก , แม่น้ าริโอแกรนด์ , ที่ราบสูงโคโรลาโด 
     ค. ทิศตะวันออก , แม่น้ าเซนต์ลอว์เรนซ์ , ที่ราบสงูเมเซตา            
      ง. ทิศตะวันออก , แม่น้ ามิสซิสซิปป ี, ที่ราบสูงเมเซตา  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล..................................................................................ชั้น.......................เลขที่.................... 
 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได้  

 
 

 

 

 

 

 

ตรวจค าตอบดูผล      

การเรียนรู้ได้เลยครับ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

แบบบันทึกคะแนน 
ชุดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้วิชาสังคมศึกษา 6  

เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  ชุดที่ 1  ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 

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

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
(1) แบบทดสอบก่อนเรียน* 10  
(2) แบบทดสอบหลังเรียน 10  
(3) แบบฝึกหัด 10  

การประเมินด้านความรู ้= (2) + (3) 20  
ระดับคุณภาพ  

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 

 
 เกณฑ์การผ่าน มรีะดับคุณภาพ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 75 หรือ ดี (ไมต่่ ากว่า 15 คะแนน) 
 * คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนใช้เปรียบเทียบความกา้วหน้าก่อนและหลังเรียนแต่ไม่น ามาใช้ในการ
    ประเมินผลรวมด้านความรู ้
 

เกณฑ์การประเมินด้านความรู ้
 

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
18 – 20 ดีมาก 
15 – 17 ดี 
10 – 14 พอใช ้
0 – 9 ปรับปรุง 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

          
         บรรณานุกรม 
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    กรุงเทพฯ : อักษรเจรญิทัศน์ อจท. จ ากัด. 
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    วัฒนธรรม ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
    ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. 
      สถาบันพัฒนาคุณภาพวชิาการ (พว.). (2560). ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิดเสริมสรา้งสมรรถนะส าคัญและ
    คณุลักษณะอันพึงประสงค์ ภูมิศาสตร ์ม.3. กรงุเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวชิาการ(พว.) จากดั. 
      _______. (2560). คู่มือครูหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศกึษาปีที ่3.  
    กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) จากดั. 
      สมมต  สมบูรณ ์และคณะ. (2555). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภูมศิาสตร์ ม.3. กรุงเทพฯ :  
    โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จากัด. 
      ส าเนียง  เลื่อมใส และสุชาดา  วราหพันธ์. (2555). สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3. กรุงเทพฯ :  
    ส านักพิมพ์เอมพันธ ์จ ากัด. 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาคผนวก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 

         บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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

ท าถูกกันไหมค่ะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

       บัตรเฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1  การค้นพบโลกใหม ่
 
 

 ค าช้ีแจง          ใหน้ักเรียนศึกษาบัตรความรู้ที ่1 เรื่อง การค้นพบโลกใหม่ และตอบค าถาม 
 
 
  1. เพราะเหตุใดโคลัมบัสจึงต้องเดินทางไปยังโลกใหม่ 
 แนวค าตอบ ต้องการแสวงหาเส้นทางใหม่ไปยังอินดีสหรืออินเดีย และหมู่เกาะต่างๆใน
 ตะวันออกไกล                                                                                    .                                                                                                             
  2. ปัจจัยใดที่ส่งผลให้โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่ 
  แนวค าตอบ ไดร้ับการสนับสนุนจากพระเจ้าเฟอร์ดินานด์และสมเด็จพระราชินีอิซาเบลลา
  แห่งสเปน ได้พระราชทานเรือ 3 ล า คือ เรอืซานตามาเรีย เรือนินญา และเรือปินตา โดยมี
  เครื่องมือในการเดินเรือที่ส าคัญ คือ เครื่องมือวัดความสูงของท้องฟา้และเข็มทิศ           . 
  3. การค้นพบโลกใหม่ส่งผลดีอย่างไร 
  แนวค าตอบ โลกใหม่ได้กลายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่ของผู้คนจากหลายชาติ และสามารถ
  พัฒนาจนกลายเป็นประเทศมหาอ านาจในปัจจุบัน                                                                                             
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่อยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
               บัตรเฉลย กิจกรรมที่ 2 แผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ 

 
           ค าช้ีแจง         ให้นักเรียนดูแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือและระบุชื่อของสิ่งต่างๆตามหมายเลขที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1) อ่าว    ฮดัสัน                          2) มหาสมุทร    แอตแลนติก                                                      
 3) ช่องแคบ    ฟลอริดา                4) ทะเล    แคริบเบียน                        
 5) อ่าว    เม็กซิโก                      6) มหาสมุทร    แปซิฟิก                        
 7) เทือกเขา    ร็อกก ี              8) ช่องแคบ    เบริง                        
 9) เกาะ    วกิตอเรีย                    10) ทะเล    โบฟอรต์                        
 

1 

9

10

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

         บัตรเฉลย กิจกรรมที่ 3  เยือนสหรัฐอเมริกา ดินแดนแห่งเสรีภาพ 
 
 

          ค าช้ีแจง            ให้นักเรียนอ่านข้อความและตอบค าถาม 
 

 
 
 
 
   
 
 
    

 

 ภาพที ่14 แหล่งท่องเทีย่ว ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา : http://www.tourbkk.com/america-arizona-tour.php 

  

     ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม  และมีความเจริญกา้วหน้าทาง  
      เทคโนโลยี สถานทีท่่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างต้องมาเยือน คือ น้ าตกไนแองการา ซึง่ตั้งอยู่บริเวณ 
      ทะเลสาบเกรตเลกส์ และเป็นแนวพรมแดนธรรมชาตทิี่กั้นระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกากับแคนาดา เป็น 
      แหล่งท่องเที่ยวที่สรา้งรายได้ให้กับทั้งสองประเทศเป็นอย่างมาก โดยกระแสน้ าที่ไหลจากหน้าผาสูงเป็น 
      แนวกวา้งเมื่อตกกระทบลงสู่พื้นเบื้องล่าง  จงึท าให้เกิดละอองน้ ากระจายไปทั่วบริเวณและเมื่อกระทบกับ 
      แสงแดดก็จะปรากฏเป็นภาพของรุ้งกินน้ าอยู่ตลอดเวลา  สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็น  
      จ านวนมาก  นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมไปชมเมืองที่ส าคัญต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น  
      นิวยอรก์  ซึ่งมีอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพที่สรา้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตีและตึกเอ็มไพร์สเตต  ซึ่งเคยเป็นตึกที่สูง 
      ที่สุดในโลกนานกวา่ 40 ปี  แอริโซนามีแกรนด์แคนยอนซ่ึงเป็นดินแดนแห่งหินผาและหุบเหวที่เกิดจาก 
      การกระท าของแม่น้ าโคโลราโดและเดอะเวฟ  ซึ่งเป็นภูเขาหินทรายทีม่ีลักษณะคล้ายคลื่นลาดชั้นคดเคี้ยว 
      สวยงามแปลกตา  ซึ่งเกิดจากการกระท าของลมและฝนเป็นเวลานานนับร้อยล้านปี 
 
 
 
 
 

เดอะเวฟ  รัฐแอริโซนา แกรนด์แคนยอน  รฐัแอริโซนา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
 
  
 1. จากข้อความแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของสหรัฐอเมริกา มอีะไรบ้าง 
 แนวค าตอบ     น้ าตกไนแอการา  แกรนด์แคนยอน  เดอะเวฟ                                  . 
 2. ถ้าให้เปรียบเทียบน้ าตกไนแองการา ซึ่งเป็นน้ าตกที่มีความโดดเด่น นกัเรียนจะเปรียบเทียบ
 กับน้ าตกใดของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 แนวค าตอบ  น้ าตกทลีอซู เพราะเป็นน้ าตกที่มีความสวยงาม พื้นทีร่อบๆบริเวณน้ าตกเป็นเขต
 รักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงท าให้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม                             . 
 3. ภูมิประเทศแบบแกรนด์แคนยอนคล้ายกับสถานที่ใดของประเทศไทย เพราะเหตุใด 
 แนวค าตอบ  สามพันโบก  จังหวดัอุบลราชธานี เพราะเป็นภูมิประเทศที่เกิดจกการกระท าของ
 น้ าเช่นเดียวกัน                                                                                            . 
 4. ถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา นกัเรียนจะไปเที่ยวสถานที่ใด 
 แนวค าตอบ เดอะเวฟ เพราะมีภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา                                     . 
 5. การที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งส่งผลอย่างไร 
 แนวค าตอบ ท าให้มีนักทอ่งเที่ยวจากประเทศตา่งๆเข้ามาเที่ยวในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มี
 รายได้เข้าประเทศเป็นจ านวนมาก                                                                   .                                                                                                              
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ 

34 



ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

        บัตรเฉลยแบบฝึกหัด 
 
 ค าช้ีแจง      ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 
 1. ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ 
 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส                                                                                   . 
 2. บริเวณที่ราบสูงทางภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือที่มีแม่น้ าไหลผ่าน ท าให้เกิดหน้าผา
 หุบเขาลึกชันมีลักษณะสวยงาม เรียกว่า 
 แกรนด์แคนยอน                                                                                         . 
 3. รูปรา่งลักษณะของทวปีอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร 
 รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกว้างอยู่ทางตอนเหนือและปลายแหลมทางตอนใต้                  
 4. ส่วนใดของทวีปอเมริกาเหนือที่ติดต่อกับผืนแผ่นดิน 
 ทางตอนใต้                                                                                               . 
 5. ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง 
.  3 ภูมิภาค ได้แก ่ภูมิภาคแองโกลอเมริกา ภูมิภาคลาตินอเมริกา และหมู่เกาะเวสต์อินดีส    . 
 6. ประเทศใดมพีื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคแองโกลอเมริกา 
 ประเทศแคนาดา                                                                                        . 
 7. ประเทศใดมพีื้นที่มากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา 
 ประเทศเม็กซิโก                                                                                         . 
 8. แม่น้ าที่ใช้เป็นเส้นทางที่ส าคัญในการขนส่งสินค้าของทวีปอมริกาเหนือออกสู่มหาสมุทร
 แอตแลนติก คือ 
 แม่น้ าเซนต์ลอว์เรนซ์                                                                                    . 
 9. ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ แบงไดเปนกี่แบบอะไรบาง  
 4 แบบ ได้แก่ 1. เขตหินเก่าแคนาดา 2. เขตเทือกเขาภาคตะวันออก                            . 
 3. เขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตก          4. เขตที่ราบภาคกลาง                                  .                                                                                                     
 10. ในเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตก มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่ออะไร และอยูบนเทือกเขาอะไร 
 ยอดเขาแมกคินลีย์ (6,190 เมตร)  อยู่บนเทือกเขาอะแลสกา                                    . 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 
         บัตรเฉลย กิจกรรมที่ 4  แผนผังสรุปความคิด 

 
 
 ค าช้ีแจง      ให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด (Mind Mapping) เกี่ยวกบัลักษณะทั่วไปและ 
        ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในดุลยพินิจ 
ของคร ู
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

               บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ข้อ 1. ง 
ข้อ 2. ข 
ข้อ 3. ข 
ข้อ 4. ข 
ข้อ 5. ค 
ข้อ 6. ก 
ข้อ 7. ก 
ข้อ 8. ค 
ข้อ 9. ค 
ข้อ 10. ก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 

                                           ประวัติผู้จัดท า 

 

 

 

 ชื่อ   นางสาวเพชรรตัน์   ค าสมจิตร 
 เกิดวันที ่  1  มิถุนายน  2529 
 ภูมิล าเนา  7 หมู่ 20 ต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  40210 
 ท่ีอยู่ปัจจุบัน  55 หมู่ 12  ต าบลผานกเค้า  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  42180 
 โทรศัพท์  081-6629617, 091-8678857 
 ต าแหน่งหน้าที ่  ครู  วิทยฐานะช านาญการ 
 สถานที่ท างาน  โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  ต าบลผานกเค้า  อ าเภอภูกระดึง  จังหวดัเลย   
 ประวัติการศึกษา - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนทอง  ต าบลโนนทอง  อ าเภอหนองเรือ 
      จังหวดัขอนแก่น 
    - มัธยมศกึษา โรงเรียนหนองเรือวิทยา  อ าเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น 
    - ปริญญาตร ีศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ 1) สาขาสังคมศึกษา 
      มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
    - ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน 
      (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ประวัติการท างาน - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556   
      ครผูู้ช่วย โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย   
    - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
      ครู ค.ศ. 1  โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม  อ าเภอภูกระดึง  จังหวดัเลย   
    - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน   
      คร ูค.ศ. 2  โรงเรียนภูกระดึงวทิยาคม  อ าเภอภูกระดึง  จังหวดัเลย   
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ 

ชุดที่ 1 ลักษณะทั่วไปและภูมิลักษณ์ของทวปีอเมริกาเหนือ 

 

 

 


