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หนวยการเรียนรูท่ี 1 เร่ือง เรียนรูทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต 
 
รายวิชาท่ีนํามาบูรณาการ    สาระภาษาตางประเทศ   ภาษาไทย 
1. มาตรฐานการเรียนรูประจําหนวย   

ส 5.1  ม. 3/ 1 , 2  
ส 5.2   ม. 3 / 1 ,2 ,3 , 4     

2.  ตัวชี้วัดชั้นปท่ีเก่ียวของ 
ส 5.1  ขอ  1   ใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรการรวบรวม วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต   
 ส  5.1  ขอ  2  วิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและสงัคมของทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต 
 ส 5.2   ขอ 1  วิเคราะหการกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคมอันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 
 ส 5.2  ขอ 2 ระบุแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต 
 ส 5.2   ขอ 3  สํารวจ  อภิปรายประเด็นปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต 
 ส 5.2   ขอ 4  วิเคราะหเหตุและผลกระทบตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมใน
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตที่สงผลตอประเทศไทย 
3.  สาระการเรียนรูประจําหนวย 
   3.1  ทวีปอเมริกาเหนือ 
   3.2   ทวีปอเมริกาใต 
4.  รองรอยการเรียนรู 
 4.1   ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 
          1)    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือ 
                2 )   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต 
  4.2  ผลการปฏิบัติงาน 
               นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต 
 
 



 2

  4.3   การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบหนวยการเรียน 
          1)   ทําแบบทดสอบหลังเรียน 
          2)   การฝกปฏิบัติ 
5.  แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม 

แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู 

บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

5.1   ผลงาน/ชิ้นงาน 
         1)   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีป
อเมริกาเหนือ 
        2)  ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีป
อเมริกาใต 
   

 
-  ครูอธิบายวิธีการ
ทํางานกลุมเพื่อใหนัก
เรียนปฏิบัติงานได 
-  ครูอธิบาย  แนะนํา
วิธีการ  หาขอมูล  การ
บันทึกผล 

 
-  ศึกษา  คนควา  หา
ขอมูลดวยตนเองและ
เปนกลุม 
-  นําเสนอและสรุป
เปนเลมรายงาน 

5.2   การปฏิบัติงาน 
       1)   การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงเรียนรู/
ส่ือตางๆ  
        2)   เขียนรายงานและแบบสรุปผลการศึกษา   
คนควา 
        3)  งานกลุมของนักเรียนเรื่อง  ทวีปอเมริกา
เหนือ 
       4 ) งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกา
ใต 

 
- แนะนําแหลงเรียนรู
ตางๆ  
- แนะนําสื่อที่เกี่ยวของ 

 
-  ศึกษา  ปฏิบัติ คน
ควาและรวบรวมสรุป
เปนรายงานและ  
นําเสนอภายในชั้น
เรียน 

5.3  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -  อธิบายสรุปเนื้อหา
สําคัญเมื่อเรียนจบใน
แตละหนวย 

-  ทําแบบฝกทักษะ 
- ทําแบบทดสอบ           
หลังเรียน 

 
 
 
 

 



 3

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1/1  เร่ือง  ทวีปอเมริกาเหนือ 
เวลา  12   ชั่วโมง 

1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
          รูและเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒน
ธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ   และการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ที่เกิดจากลักษณะทาง                    
ภูมิประเทศและภูมิอากาศเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาเหนือ  
 1.2   จุดประสงคการเรียนรู 

                  1)   อธิบายลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
ของ ทวปีอเมริกาเหนือได 
                   2)   บอกสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  ที่เปนผลมาจากลักษณะภูมิ

อากาศและภูมิประเทศได 
                    3)   เสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกา
เหนือได 

2.  สาระสําคัญ 
 2.1    สาระการเรียนรู 
          ทวีป ทวีปอเมริกาเหนือ 

- สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
- สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  

2.2   ทักษะกระบวนการ 
   1)    ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
           -     การศึกษา  การปฏิบัติ 
    2)    ทักษะกระบวนการทั่วไป 
            -    กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3    ทักษะการคิด 
          ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
          ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือ 
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3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียน เร่ือง  ทวีปอเมริกาเหนือ  

 3.3    พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
          ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4     ความรูความเขาใจ 
           จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  จากการ

ตอบคําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

 -    ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือ  
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -    สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือ   

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)    ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ    จาก
การตอบคําถาม 

 2)    ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาเหนือ    
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)    แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)    แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
 



 5

5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
 5.1   ขั้นนํา 
         1)    ครูถามนักเรียนใครรูจัก คริสโตเฟอร โคลัมบัส  วาเปนใครมีความสําคัญอยางไร 
         2)    นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
 5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนกาอรสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับทวีป
อเมริกาเหนือ 

 

2.  นักเรียนดูแผนที่ทวีปอเมริกาเหนือ ปฏิบัติดังนี้ 
      -  จับคูกันศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ทักษะการการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําเสนอสิ่งที่ศึกษาโดยการอธิบาย
พรอมชี้แผนที่ประกอบ  โดยการสุมเรียกของครู 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุป เร่ือง สภาพแวด
ลอมทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ 

 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะเรื่อง ลักษณะทาง
กายภาพของทวีป อเมริกาเหนือ 

 

6.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
      -  กลุมที 1 – 3  ศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจของทวีป อเมริกาเหนือ 
      -   กลุมที่ 4 – 6  ศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอม
ทางวัฒนธรรม 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

7.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา ครูและนักเรียน
สนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอ 

8.  นักเรียนศึกษาทวีป อเมริกาเหนือจาก
อินเตอรเน็ตจากหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน  
ปฏิบัติดังนี้ 
     -   เลือกขอมูลในดานที่ตนเองสนใจคนละ 1 
ดาน พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 
 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

กิจกรรมการเรียนกาอรสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
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9.  นักเรียนแบงกลุม  5  กลุม ปฏิบัติดังนี้ 
      -    เลือกศึกษาปญหาดานสิ่งแวดลอมของ
ทวีปอเมริกาเหนือกลุมละ 1  ปญหา 
      -   วิเคราะหสาเหตุ 
      -   ผลที่เกิดขึ้นตอทวีปอเมริกาเหนือ 
      -   ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประเทศเทศไทย 
      -   สนอแนวทางการปองกันแกไข 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

10.  นักเรียนนําเสนอหนาชั้นครูและนักเรียนรวม
สนทนาซักถามและนําผลงานจัดมุมความรู 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 
         ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ทวีปอเมริกาเหนือ  โดยการสนทนาซักถามและใช

แผนที่ประกอบการสรุป 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                     1)   แผนทีทวีปอเมริกาเหนือ 
        2)   แบบทดสอบกอนเรียน 
        3)   แบบฝกทักษะเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 
       4)    หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 6.2   แหลงเรียนรู 

        -   หองสมุดโรงเรียน 
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1   กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
         ทําไมไทยจึงตองมีการติดตอกับทวีปอเมริกาเหนือ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.   ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -    ศึกษาขอมูลความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับทวีปอเมริกาเหนือ 
       2.   ขั้นคิดวิเคราะห 
              -    ทําไมไทยจึงตองมีการติดตอกับทวีปอเมริกาเหนือ 
       3.   ขั้นสรุป 
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             -   เขียนลงบนกระดาษชารต เพื่อนําไปจัดปายนิเทศ 
       4.    ขั้นนําไปประยุกตใช 
             -    นําผลการศึกษาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหอง 
 7.2   กิจกรรมการบูรณาการ 
         ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดย
กําหนดภาระงาน ศึกษา คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีปยุโรป 
 

ภาระงาน  “ศึกษาคําศัพทท่ีเก่ียวกับทวีปอเมริกาเหนือ ” 
การบูรณาการ   ต  1.2 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจ คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 
ผลงานที่ตองการ   คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีป อเมริกาเหนือจํานวน  10  คํา 
 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ศึกษา คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 
2. อธิบาย คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตองของ คําศัพทที่เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ 
2. ความชัดเจนในวิธี อธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. บันทึกหลังสอน   
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บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

                                            ลงชื่อ ............................................. 
                                                ตําแหนง ........................................ 

แบบฝกทักษะ เร่ืองทวีปอเมริกาเหนือ 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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คําชี้แจง   ใหนักเรียนทําสมุดภาพเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ / ลักษณะทางเศรษฐกิจ / ลักษณะทาง
สังคมของทวีป อเมริกาเหนือ  โดยเลือกเรื่องที่สนใจเพียง  1 เร่ือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 1/2  เร่ือง  ทวีปอเมริกาใต 
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เวลา  13  ชั่วโมง 
1.  เปาหมายการเรียนรู 
 1.1   ผลการเรียนรู 
         รูและเขาใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒน
ธรรมของทวีปอเมริกาใต   และการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  ที่เกิดจากลักษณะทางภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศเสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในทวีปอเมริกาใต 
 1.2  จุดประสงคการเรียนรู 

        1)    อธิบายลักษณะทางกายภาพ  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม
ของ  อเมริกาใตได 

       2)   บอกสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  ที่เปนผลมาจากลักษณะภูมิ
อากาศและภูมิประเทศได 

       3)    เสนอแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกา
ใตได 
2.  สาระสําคัญ 
 2.1    สาระการเรียนรู 
          ทวีปอเมริกาใต 

- สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
- สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
- สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม  

2.2   ทักษะกระบวนการ 
 1)   ทักษะกระบวนการตามธรรมชาติวิชา 
        -    การศึกษา  การปฏิบัติ 
2)   ทักษะกระบวนการทั่วไป 
       -   กระบวนการกลุม  กระบวนการสังเกต  กระบวนการปฏิบัติ 

 2.3   ทักษะการคิด 
         ทักษะการคิดสังเกต  ทักษะการคิดตอบคําถาม  ทักษะการคิดแสดงความคิดเห็น 
3.  รองรอยการเรียนรู 
 3.1   ผลงานหรือชิ้นงาน 
         ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต 
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3.2   กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        งานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต 

 3.3  พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 
        ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ  การตรงตอเวลา  การมีสวนรวมจาก
กระบวนการกลุม 

3.4   ความรูความเขาใจ 
        จากการเรียนรูดานความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต  จากการตอบ

คําถาม 
4.  แนวทางการวัดผลและประเมินผล 
วิธีการประเมินผล 
 ดานผลงาน 

-   ผลงานกลุมของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต 
 ดานกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 -   สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากการศึกษาเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต   

ดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 -   ประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ  ความเสียสละ  ความมีระเบียบ การตรงตอเวลา 
การมีสวนรวมจากกระบวนการกลุม 
 ดานความรูความเขาใจ 

1)   ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรูดานความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง  ทวีปอเมริกาใต   จากการ
ตอบคําถาม 

 2)   ประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนเรื่อง   ทวีปอเมริกาใต   
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมินผล 
 1)    แบบประเมินผลงานกลุมดานความรับผิดชอบ ความเสียสละ การตรงตอเวลา ความมี
ระเบียบและการมีสวนรวม 
 2)   แบบสังเกตพฤติกรรมในกระบวนการทํางานกลุม ในดานการวางแผน การเสนอแนวคิด
และขอคิด เชน การฟงความคิดเห็น เปนตน 
 3)   แบบประเมินการนําเสนองานในดานการเตรียมความพรอม  เนื้อหาสาระ รูปแบบการนํา
เสนอ การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม การรักษาเวลา และความสนใจของผูฟง  
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 
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 5.1   ขั้นนํา 
         นักเรียนดูภาพนักฟุตบอล  ครูตั้งคําถาม  คือใคร  อยูที่ไหน 
  5.2   ขั้นสอน 

กิจกรรมการเรียนกาอรสอน ฝกทักษะการคิดแบบ 
1.  ครูสนทนาซักถามนักเรียนเกี่ยวกับทวีป  
อเมริกาใต 

 

2.  นักเรียนดูแผนที่ทวีปอเมริกาใต ปฏิบัติดังนี้ 
     -  จับคูกันศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ทักษะการการรวบรวมขอมูล 

3.  นักเรียนนําเสนอสิ่งที่ศึกษาโดยการอธิบาย
พรอมชี้แผนที่ประกอบ  โดยการสุมเรียกของครู 

ทักษะการคิดสังเคราะห 

4.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง สภาพแวด
ลอมทางกายภาพของทวีป  อเมริกาใต 

 

5.  นักเรียนทําแบบฝกทักษะ เร่ือง ลักษณะทาง
กายภาพของทวีปอเมริกาใต 

 

6.  นักเรียนแบงกลุม  6  กลุม  ปฏิบัติดังนี้ 
     -   ลุมที่ 1 – 3  ศึกษาเรื่อง สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจของทวีป  อเมริกาใต 
     -  กลุมที่ 4 -  6 ศึกษาเรื่อง  สภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรม 

ทักษะการรวบรวมขอมูล 

7.  นักเรียนนําเสนอผลการศึกษา ครูและนักเรียน
สนทนาซักถาม 

ทักษะการนําเสนอ 

8.  นักเรียนศึกษาทวีปอเมริกาใตจากอินเทอรเน็ต
จากหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน  ปฏิบัติดังนี้ 
     -  เลือกขอมูลในดานที่ตนเองสนใจคนละ 1 
ดาน พรอมอธิบายเหตุผลประกอบ 

ทักษะการคิดวิเคราะห 

9.  นักเรียนรวมกันเสนอแนวทางการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติของ อเมริกาใตหากนักเรียน   
เปนคน อเมริกาใต 

 

 
5.3  ขั้นสรุป 
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1)    ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเรื่อง  ทวีปอเมริกาใต   โดยการสนทนาซักถามและใช
แผนที่ประกอบการสรุป 

             2)    นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
6.  สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู 
 6.1   สื่อการเรียนรู 
                     1)   รูปภาพ นักฟุตบอล 
        2)   แผนทีทวีปอเมริกาใต  
        3)    แบบฝกทักษะเรื่อง ทวีปอเมริกาใต   
        4)   หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                     5)   แบบทดสอบหลังเรียน 
 6.2   แหลงเรียนรู 
                     -   หองสมุดโรงเรียน   
7.  กิจกกรมเสนอแนะ 
 7.1    กิจกรรมฝกการคิดวิเคราะห 
          หากไทยไมมีสัมพันธไมตรีกับทวีปอเมริกาใตจะเปนอยางไร   
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
        1.    ขั้นรวบรวมขอมูล 
               -     ศึกษาขอมูลความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับทวีปอเมริกาใต 
        2.   ขั้นคิดวิเคราะห 
              -    หากไทยไมมีสัมพันธไมตรีกับทวีปอเมริกาใตจะเปนอยางไร   
        3.   ขั้นสรุป 
              -   ขียนลงบนกระดาษชารต เพื่อนําไปจัดปายนิเทศ 
        4.   ขั้นนําไปประยุกตใช 
               -    นําผลการศึกษาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนตางหอง 
 7.2    กิจกรรมการบูรณาการ 
          ครูสามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยกําหนด
ภาระงาน เขียนเชิญชวนไปเที่ยวทวีปอเมริกาใต 

 
 

ภาระงาน “ เขียนเชิญชวนไปเที่ยวทวีปอเมริกาใต ” 
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การบูรณาการ   ท   2.1 
จุดประสงคการเรียนรู      รูและเขาใจ เร่ืองทวีปอเมริกาใต 
ผลงานที่ตองการ    เขียนเชิญชวนไปเที่ยวทวีปอเมริกาใต 
ขั้นตอนการดําเนินการ 

1. ศึกษาวิธีการเขียนเชิญชวน 
2. เขียนเชิญชวน 

เกณฑการประเมิน 
1. ความถูกตอง ตามวิธีการเขียนเชิญชวน 
2. มีความคิดสรางสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. บันทึกหลังสอน   



 15

บันทึกหลังสอน 
(บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) 

ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดท่ีควรปรับปรุง 
1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 
 

 

2.   การใชส่ือการเรียนรู  
 

 

3.   การประเมินผลการเรียนรู  
 

 

4.   การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน  
 
 

 

บันทึกเพิ่มเติม 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................  
 

                                                   

    ลงชื่อ ........................................................................ผูสอน 
 

                                                                     
 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
                                     ตําแหนง ........................................ 

แบบฝกทักษะ เร่ืองทวีปอเมริกาใต 

บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................  
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คําชี้แจง  ใหนักเรียนวาดแผนที่ทวีป อเมริกาใตพรอมอธิบายลักษณะทางกายภาพ  ระบายสีใหสวย
งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลงานกลุม 
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ช่ือกลุม ...............................................................ช้ัน .........../......... 
 

ความรับผิด
ชอบ 

ความเสีย
สละ 

การตรงตอ
เวลา 

ความมี
ระเบียบ 

ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ - สกุล 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

ลงชื่อ ............................................... ผูประเมิน 
เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลของนักเรียนในกระบวนการกลุม 
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ช่ือกลุม ........................................................ เร่ือง ................................................ช้ัน ......... 
ความรวม

มือ 
การแสดง
ความคิด
เห็น 

การยอมรับ
ฟงผูอ่ืน 

ความตั้งใจ ที่               พฤติกรรม 

 

ช่ือ - สกุล 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

หมายเหตุ  ครูมอบใหนักเรียนแตละกลุมสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานกลุมของสมาชิกเปนรายบุคคล 

เกณฑการใหคะแนน     3  - ปฏิบัติสม่ําเสมอ    2- ปฏิบัติเปนบางครั้ง     1- ไมเคยปฏิบัติ 
เกณฑการตัดสิน 
 14  -  15  คะแนน       ดีมาก 
 12 -  13  คะแนน  ดี 
 10 -  11 คะแนน  พอใช 
 ต่ํากวา   10  คะแนน ปรับปรุง 

แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
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เร่ือง .............................................................. 
ช่ือกลุม .....................................................ช้ัน .............................. 

สมาชิกในกลุม 
1. ..........................................................  2.  ........................................................... 
3.    ......................................................     4.  ........................................................... 
5.  ............................................................ 
 

คะแนน  
ที่ 

 
รายการประเมิน 3 2 1 

 
ขอคิดเห็น 

1 การเตรียมความพรอม     

2 เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน     

3 รูปแบบการนําเสนอ     

4 การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม     

5 การรักษาเวลา     

6 ความสนใจของผูฟง/ผูชม     

รวม     

 
ผูประเมิน ........................................... 

                     .........../............/........... 
 
เกณฑการประเมิน 

1. การเตรียมความพรอม 
3  คะแนน มีการจัดเตรียมสถานที่ ส่ือ/ อุปกรณไวอยางพรอมเพรียง 
2  คะแนน มีส่ืออุปกรณพรอม แตขาดการจัดเตรียมสถานที่ 
1  คะแนน ส่ือและอุปกรณไมเพียงพอ 

   
 
 2.  เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน 
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 3  คะแนน มีสาระสําคัญครบถวน  ตรงตามจุดประสงค 
 2  คะแนน สาระสําคัญไมครบถวนแตตรงตามจุดประสงค 
 1  คะแนน สาระสําคัญไมตรงตามจุดประสงค 
3.  รูปแบบการนําเสนอ 
 3   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม มีการใชเทคนิคที่แปลกใหม   
 2   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม  นาสนใจ 
 1   คะแนน มีรูปแบบการนําเสนอที่ไมเหมาะสม ไมนาสนใจ 
4.  การมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม 
 3  คะแนน สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 2  คะแนน สมาชิกสวนใหญมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
 1  คะแนน สมาชิกสวนนอยมีบทบาทและมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม 
5.  การรักษาเวลา 
 3  คะแนน ดําเนินกิจกรรมไดตามเวลาที่กําหนด 
 2  คะแนน ดําเนินกิจกรรมเร็วกวาเวลาที่กําหนด 
 1  คะแนน ดําเนินกิจกรรมชากวาเวลาที่กําหนด 
6.  ความสนใจของผูฟง 
 3  คะแนน ผูฟงรอยละ  90 สนใจและใหความรวมมือ 
 2  คะแนน ผูฟงรอยละ  70  สนใจและใหความรวมมือ 
 1  คะแนน ผูฟงรอยละ 50  สนใจฟงและใหความรวมมือ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  
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   ให เลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.   คําวาทวีปใหม “อเมริกา” ตั้งเปนเกียรติแกใคร   
 ก.  อเมริโก เวสปุซซี 
 ข.  โคลัมบัส 
 ค.  อเมริกันนิโก 
 ง.  วาสโก  ดากามา 
2.  ชองแคบเบริ่งกันระหวางทวีปใดกับทวีปใด   
 ก.  อเมริกาเหนือกับอเมริกาใต 
 ข.  อเมริกาเหนือกับเอเชีย 
 ค.  อเมริกาใตกับเอเชีย 
 ง.  อเมริกาเหนือกับยุโรป 
3.แมน้ําสายที่ยาวที่สุดของอเมริกาเหนือคือขอใด 
 ก.  แมน้ํามิสซูร่ี 
 ข.  แมน้ําแทนเนสซี 
 ค.  แมน้ํามิสซิสซิบป 
 ง.  แมน้ําอาคันซอ 
4.  เพราะเหตุใดบริเวณหินเกาแคนาดาจึงเปนแหลงแรธาตุที่สําคัญ   
 ก.  มีแมน้ําหลายสายไหลผาน 
 ข. เปนเขตหินเกามีการทับถมกันมานาน 
 ค.  มีปาไมปกคลุม 
 ง.  มีภูเขาซับซอน 
5.  ทะเลสาบใดที่เกิดจากกากัดเซาะของธารน้ําแข็ง   
 ก.  ทะเลสาบเกรตแบร 
 ข.  ทะเลสาบเกรตสเลฟ 
 ค.  ทะเลสาบวินนิเปก 
 ง.  ถูกทุกขอ 
 
 
 
6.  ทุงหญาสเต็ปปเกิดในลักษณะภูมิอากาศแบบใด   
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 ก.  เขตทุงหญากึ่งทะเลทราย 
 ข.  เขตอากาศแบบเมดิเตอรเรเนียน 
 ค.  เขตอากาศแบบทะเลทราย 
 ง.  เขตอากาศแบบทุงหญาเขตรอน 
7.  ทองคําเขียวเปนชื่อเรียกพืชชนิดใดของอเมริกาเหนือ   
 ก.  ฝาย 
 ข.  ขาวโพด 
 ค.  ยาสูบ 
 ง.  ปาไม 
8.  ทะเลสาบติติกากาอยูบนที่ราบสูงใด   
 ก. โบลิเวีย 
 ข.  ทิเบต 
 ค.  อะคองกากัว 
 ง.  มาตูโกรสซู 
9.  ที่ราบลุมแมน้ําใดที่เปนแหลงปาดงดิบของอเมริกาใต   
 ก.  ที่ราบลุมแมน้ําโอริโนโค 
 ข.  ที่ราบลุมแมน้ําอะเมซอน 
 ค.  ที่ราบลุมแมน้ําปารานา 
 ง. ที่ราบลุมแมน้ําอุรุกกวัย 
10.  บริเวณที่มีดีบุกมากที่สุดของอเมริกาใตคือขอใด 
 ก.  เวเนซุเอลา 
 ข.  เอกวาดอร 
 ค.  โบลิเวีย 
 ง.   เปรู 
 
 
  
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูท่ี 1 
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(Self  Reflection) 
1.  การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 
     1.1  ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําหนวยทุกขอใหนักเรียนไดทราบโดยอาจเขียนไวบนกระดาน 
            ดํา พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาเรียนอะไรบาง 
      1.2  ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ 

บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยท่ี .................... 
วัน/เดือน/ป ท่ีบันทึก ............../........../............ 

รายการบันทึก 
1.  จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติส่ิงใดไดแลวบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
3.  ส่ิงที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
4.  ผลงานหรือช้ินงานที่เนนความภาคภูมิใจจากการเรียนในหนวยนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
2.  การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู 

ชื่อเร่ืองท่ีวิจัย.................................................. 
1.  ความเปนมาของปญหา 
       ส่ิงที่คาดหวัง ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
      ส่ิงที่เปนจริง .................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
     ปญหาที่พบคือ ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
   สาเหตุของปญหาคือ ........................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................ 
แนวทางการแกไขปญหาคือ ............................................................................................................... 
2.  วัตถุประสงคในการแกปญหา 
     2.1  เพื่อแกปญหาเรื่อง ................................................................................................................... 
ของนักเรียนชั้น ............................................. หอง .....................จํานวน ...........คน โดยใช .............. 
............................................................................................................................................................. 
     2.2 เพื่อศึกษาผลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ ...................................................................................... 
...............................................................หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย ............................. 
3.  ขอบเขตของการแกปญหา 
3.1  กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น ..............หอง ...............จํานวน .................. คน 
ภาคเรียนที่ ......................... ปการศึกษา .......................ที่มีปญหาเกี่ยวกับ ....................................... 
3.2  เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เร่ือง .................................หนวยการเรียนรู ................................... 
วิชา ................................................................................................................................................... 
3.3  ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ ..................สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่ ..................................... 
เดือน ..............................พ.ศ. .....................ถึงวันที่ ....................เดือน .........................พ.ศ. ........... 
4. วิธีดําเนินการในการแกไขปญหา 
4.1  เครื่องมือที่ใชในการแกปญหาคือ ............................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
4.2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ .................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ......................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการ ดังนี้ 
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   1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา ............................................. 
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
   2 ) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ ................................................................ 
โดย .................................................................................................................................................... 
4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ดังนี้ .................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
5.  ผลการแกปญหา 
ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ ..................................................................................................................... 
ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ .......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................... …………………………………………….. 

คําถามทายหนวย 
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 1.  เหตุใดทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกตางกันมาก   
    ตอบ  เพราะตั้งอยูใกลเขตศูนยสูตรจนถึงใกลขั้วโลกเหนือ 
2.  ทะเลสาบเกรตเลกสเปนท่ีรวมของทะเลสาบใดบางในทวีปอเมริกาเหนือ   
    ตอบ  ทะเลสาบสุพีเรีย  ทะเลสาบมิชิแกน  ทะเลสาบฮูรอน  ทะเลสาบอีรี  ทะเลสาบออนตาริโอ 
3. ปาแคระเปนพืชพรรณธรรมชาติท่ีสวนใหญขึ้นในภูมิอากาศแบบใด   
     ตอบ  แบบเมดิเตอรเรเนียน 
4.  กลุมพื้นเมืองใดในทวีปอเมริกาเหนือท่ีมีรูกรางคลายคลึงกับชนชาติมองโกลอยดในเอเชยีตอนเหนือ    
     ตอบ  อินเดียนแดง 
5.  เพราะเหตุใดน้ําในบริเวณชายฝงประเทศนอรเวยจึงไมเปนน้ําแข็งในฤดูหนาว   
     ตอบ  เพราะมีกระแสน้ําอุนแอตแลนติกเหนือไหลผาน 
6.  เหตุใดชายฝงตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือซ่ึงตั้งอยูในเขตละติจูดสูงจึงมีอากาศอบอุนในฤดู
หนาว   
    ตอบ  มีกระแสน้ําอุนอะแลสกาไหลผาน 
7.  กระแสน้ําเย็นฟอลกแลนดท่ีไหลเลียบชายฝงประเทศอารเจนตินาสงผลใหภูมิอากาศบริเวณท่ีไหล
ผานเปนอยางไร เพราะเหตุใด   
    ตอบ  มีอากาศหนาวเย็น 
8.  อุปสรรคสาํคัญของการพัฒนาเสนทางคมนาคมทางบกในภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาใต  
    ตอบ  มีเทือกเขาทอดยาว 
9.  เหตุใดทวีปอเมริกาใตมีการเลี้ยงสัตวไดกวางขวางแหงหนึ่งของโลก   
    ตอบ  เพราะมีทุงหญามาก เชน ทุงหญายาโนส  ทุงหญาแกมโปส 
10.  ปญหาสิ่งแวดลอมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตในปจจุบันมีอะไรบางและเกิดขึ้นเนื่องจาก
สาเหตุใด   
    ตอบ  การพงทลายของดิน  การสูญพันธของพืชและสัตว  การขาดแคลนน้ํา  ปญหาขยะ   เกิดจาก 
การกระทําของมนุษยและธรรมชาติ 


