แผนการจัดการเรี ยนรู้
ลักษณะทางสั งคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
สาระที่ 5 ภูมศิ าสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ

เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
ทวีปอมริ กาเหนื อมีประชากรร้อยละ 8 ของโลก มากเป็ นอันดับ 3 ของโลก มีความหนาแน่นประมาณ 22
คนต่อตารางกิ โลเมตร ประกอบด้วยกลุ่มชนหลายเชื้ อชาติ ทั้งพวกผิวเหลือง ผิวขาว ผิวดา และพวกเลือดผสม มี
ภาษาที่ใช้อยูใ่ นตระกูลอินโด-ยูโรเปี ยน และเป็ นทวีปที่มีประชากรส่ วนใหญ่นบั ถือคริ สต์ศาสนา
2. ตัวชี้วดั ชั้นปี
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปอเมริ กาเหนื อและอเมริ กาใต้
(ส 5.1 ม. 3/2)
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายลักษณะของประชากร ภาษา และศาสนาในทวีปอเมริ กาเหนือได้ (K)
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระจายตัวและการดารงชีวิตของประชากรในทวีปอเมริ กาเหนือได้ (K, P)
3. มีความมุ่งมัน่ ในการเรี ยนรู ้ และแสดงให้เห็ นถึงความสนใจในการศึ กษาข้อมูลเรื่ องประชากรในทวีป
อเมริ กาเหนือได้ (A)
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ด้ านความรู้ (K)

ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
และค่ านิยม (A)

1. ซักถามความรู ้เรื่ องประชากรของ  ประเมินพฤติกรรมในการทางาน
ทวีปอเมริ กเหนือ
เป็ นรายบุคคลในด้านความมีวินยั
2. ตรวจผลงาน/กิจกรรมเป็ นรายบุคคล ความใฝ่ เรี ยนรู ้ ฯลฯ
หรื อเป็ นกลุ่ม
5. สาระการเรียนรู้
 ประชากร
1. จานวนประชากร
2. เชื้อชาติ
3. ภาษา
4. ศาสนา

ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
 ประเมินพฤติกรรมในการทางาน
เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่มในด้าน
การสื่ อสาร การคิด การแก้ปัญหา
ฯลฯ

5. การกระจายของประชากร
6. ลักษณะการมืองการปกครอง
6. แนวทางบูรณาการ
ภาษาไทย

ฟัง พูด อ่าน และเขียนเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของทวีปอเมริ กาเหนือ
ภาษาอังกฤษ

อ่านและแปลข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากรของทวีปเมริ กาเหนื อที่เป็ น
ภาษาอังกฤษ
การงานอาชีพฯ 
ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากรของทวีปอเมริ กาเหนือจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต หนังสื อพิมพ์ วารสารต่าง ๆ
7. กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 นาเข้ าสู่ บทเรียน
1. ครู แจ้งตัวชี้วดั ชั้นปี และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบ
2. ครู ให้นกั เรี ยนดูภาพประชากรในทวีปอเมริ กาเหนื อหลาย ๆ ภาพ ให้นกั เรี ยนสังเกตว่าประชากรในภาพมี
ความแตกต่างกันหรื อไม่ และถ้าจะแบ่งกลุ่มประชากรในทวีปอเมริ กาเหนื อ จะแบ่งได้กี่กลุ่ม อะไรบ้าง ให้นกั เรี ยน
ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ครู สงั เกตความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้
3. ครู ต้ งั คาถามกระตุน้ ความสนใจนักเรี ยนว่า ตามที่นกั เรี ยนได้แบ่งกลุ่มประชากรไว้น้ นั นักเรี ยนคิดว่ากลุ่ม
ของประชากรในแต่ละกลุ่มใช้ภาษาเดียวกันหรื อไม่ ถ้าไม่ใช้แล้วจะมีการใช้ภาษาอะไรบ้าง และกลุ่มประชากรแต่
ละกลุ่มนับถือศาสนาเดียวกันหรื อไม่ ถ้าไม่นบั ถือแล้วจะนับถือศาสนาอะไรบ้าง
4. ให้นกั เรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ร่ วมกันอภิปรายในคาถามที่ครู ได้ต้ งั ไว้ รวมไปถึงกลุ่มประชากรที่
นักเรี ยนได้แบ่งไว้วา่ ถูกต้องหรื อไม่ โดยที่นกั เรี ยนต้องช่วยกันสื บค้นข้อมูลดังต่อไปนี้
1) จานวนประชากรและการกระจายตัวของประชากร
2) เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา
5. ครู สรุ ปและอธิ บายเพิ่มเติม นักเรี ยนบันทึกผลการอภิปรายลงในแบบบันทึกผลการอภิปราย
ขั้นที่ 3 ฝึ กฝนผู้เรียน
6. ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างความเหมือนและความแตกต่างด้านลักษณะ ประชากร ภาษา ศาสนา การปกครอง
ของกลุ่มประเทศแองโกลอเมริ กาและลาตินอเมริ กาในทวีปอเมริ กาเหนื อ โดยใช้ แผ่นพับในการนาเสนอ หรื อ ใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint นาเสนอ หรื อวิธีการอื่น โดยปรึ กษากับครู ผสู ้ อน พร้อมตั้งคาถามและเฉลย
เกี่ยวกับเรื่ องที่นาเสนอม
7.ครู ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมที่เกี่ยวกับประชากรของทวีปอเมริ กาเหนือ แล้วร่ วมกันเฉลยคาตอบ
ขั้นที่ 4 นาไปใช้
8. ครู ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เกี่ยวกับประชากรของทวีปอเมริ กาเหนือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 5 สรุ ป
8. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เรื่ องประชากรของทวีปอเมริ กาเหนื อเป็ นแผนที่ ความคิด บันทึ กลง
สมุด

8. กิจกรรมเสนอแนะ
ครู ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับการกระจายของประชากรในทวีป
อเมริ กาเหนื อ แล้วร่ วมกันทาเป็ นแผนที่แสดงการกระจายของประชากรในทวีปอเมริ กาเหนื อ เป็ นความรู ้ร่วมของ
ทั้งชั้นเรี ยน
9. สื่ อ/แหล่ งการเรียนรู้
1. ภาพประชากรของทวีปอเมริ กาเหนือ
2. แผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากรในทวีปอเมริ กาเหนือ
3. แบบบันทึกผลการอภิปราย
4. หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
5. แบบฝึ กทักษะ รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ม. 3 บริ ษทั สานักพิมพ์วฒั นาพานิช จากัด
10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
1. ความสาเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ _______________________________________________________
แนวทางการพัฒนา _________________________________________________________________
2. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู ้ ___________________________________________________
แนวทางแก้ไข ____________________________________________________________________
3. สิ่ งที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผน ___________________________________________________________
เหตุผล __________________________________________________________________________
4. การปรับปรุ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
ลงชื่อ ________________________
ผู้สอน
___________ / __________ / ________

แบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน
เรื่ อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริ กาเหนือ
1.ดินแดนตอนกลางอ่าวเม็กซิ โกขึ้นไปจนถึงลุ่มแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี้ และทะเลสาบทั้ง 5 เคยอยูภ่ ายใต้การ
ครอบครองของชาติใดมาก่อน
ก. อังกฤษ
ข.ฝรั่งเศส
ค. สเปน
ง. เนเธอร์แลนด์
2. ประชากรส่ วนใหญ่ในทวีปอเมริ กาเหนื อสื บเชื้อสายมาจากที่ใด
ก.แอฟริ กา
ข.เอเชีย
ค.อเมริ กาใต้
ง.ยุโรป
3. ประชากรเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนแดงกับชาวผิวขาวในทวีปอเมริ กาเหนือเรี ยกว่าอะไร
ก.นิโกร
ข.แซมโป
ค.มูแลตโต
ง.เมสติโซ
4. ประชากรเลือดผสมระหว่างชาวผิวดากับชาวผิวขาวในทวีปอเมริ กาเหนือเรี ยกว่าอะไร
ก.มูแลตโต
ข.เมสติโซ
ค.แซมโป
ง.นิโกร
5. ประชากรเลือดผสมระหว่างชาวผิวดากับชาวผิวเหลืองในทวีปอเมริ กาเหนือเรี ยกว่าอะไร
ก.นิโกร
ข.มูแลตโต
ค.แซมโป
ง.เมสติโซ

6. ชาวเอสกิโมใช้สัตว์ชนิดใดในการลากเลื่อนยานพาหนะ
ก.ม้า
ข.กวางเรนเดียร์
ค.โค
ง.สุ นขั จิ้งจอก
7. คนไทยเข้าไปอาศัยอยูใ่ นเมืองใดของสหรัฐอเมริ กามากที่สุด
ก.ชิคาโก
ข.นิวยอร์ก
ค.เท็กซัส
ง.ลอสแอนเจลีส
8.ภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนือคือภาษาใด
ก. ภาษาอังกฤษ
ข.ภาษาฝรั่งเศส
ค.ภาษาเยอรมัน
ง.ภาษาสเปน
9. บริ เวณใดในทวีปอเมริ กาเหนือที่มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นมากที่สุด
ก.ที่ราบลุ่มแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี
ข.ที่ราบลุ่มแม่น้ าแมกเคนซี
ค.ที่ราบรอบทะเลสาบเกรตเลค
ง.ราบลุ่มแม่น้ าโคโลราโด

10. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองของประเทศในทวีปอเมริ กาเหนือ
ก.ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข
ข.ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีนายกรัฐมาตรี เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ค.ประธานาธิ บดีเป็ นทั้งประมุขและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ง.ประธานาธิบดีเป็ นผูน้ าเผด็จการ

เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรี ยน
เรื่ อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริ กาเหนือ
1.ดินแดนตอนกลางอ่าวเม็กซิ โกขึ้นไปจนถึงลุ่มแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี้ และทะเลสาบทั้ง 5 เคยอยูภ่ ายใต้การ
ครอบครองของชาติใดมาก่อน
ก. อังกฤษ
ข.ฝรั่งเศส
ค. สเปน
ง. เนเธอร์แลนด์
2. ประชากรส่ วนใหญ่ในทวีปอเมริ กาเหนื อสื บเชื้อสายมาจากที่ใด
ก.แอฟริ กา
ข.เอเชีย
ค.อเมริ กาใต้
ง.ยุโรป
3. ประชากรเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนแดงกับชาวผิวขาวในทวีปอเมริ กาเหนือเรี ยกว่าอะไร
ก.นิโกร
ข.แซมโป
ค.มูแลตโต
ง.เมสติโซ
4. ประชากรเลือดผสมระหว่างชาวผิวดากับชาวผิวขาวในทวีปอเมริ กาเหนือเรี ยกว่าอะไร
ก.มูแลตโต
ข.เมสติโซ
ค.แซมโป
ง.นิโกร
5. ประชากรเลือดผสมระหว่างชาวผิวดากับชาวผิวเหลืองในทวีปอเมริ กาเหนือเรี ยกว่าอะไร
ก.นิโกร
ข.มูแลตโต
ค.แซมโป
ง.เมสติโซ

6. ชาวเอสกิโมใช้สัตว์ชนิดใดในการลากเลื่อนยานพาหนะ
ก.ม้า
ข.กวางเรนเดียร์
ค.โค
ง.สุ นขั จิ้งจอก
7. คนไทยเข้าไปอาศัยอยูใ่ นเมืองใดของสหรัฐอเมริ กามากที่สุด
ก.ชิคาโก
ข.นิวยอร์ก
ค.เท็กซัส
ง.ลอสแอนเจลีส
8.ภาษาที่ใช้สื่อสารกันมากที่สุดในทวีปอเมริ กาเหนือคือภาษาใด
ก. ภาษาอังกฤษ
ข.ภาษาฝรั่งเศส
ค.ภาษาเยอรมัน
ง.ภาษาสเปน
9. บริ เวณใดในทวีปอเมริ กาเหนือที่มีประชากรอาศัยอยูห่ นาแน่นมากที่สุด
ก.ที่ราบลุ่มแม่น้ ามิสซิ สซิ ปปี
ข.ที่ราบลุ่มแม่น้ าแมกเคนซี
ค.ที่ราบรอบทะเลสาบเกรตเลค
ง.ราบลุ่มแม่น้ าโคโลราโด

10. ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองของประเทศในทวีปอเมริ กาเหนือ
ก.ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็ นประมุข
ข.ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่มีนายกรัฐมาตรี เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ค.ประธานาธิ บดีเป็ นทั้งประมุขและหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร
ง.ประธานาธิบดีเป็ นผูน้ าเผด็จการ

