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ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชา สังคม
ศึกษา (ส23103) เล่มท่ี 1 เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ เล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครู ใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ ของรายวิชาพื้นฐาน สังคมศึกษา (ส22102) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชุดฝึกทักษะนี้มีเนื้อหาสาระท่ีประกอบไปด้วย เนื้อหา 
รูปภาพ  กิจกรรมฝึกทักษะ โดยชุดฝึกทักษะนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดตามขั้นตอนการคิดแบบหมวกหกใบ ซึ่งจากการทดลองใช้
พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ และสนุกกับการท ากิจกรรมและเกิดความรู้ ความ
เข้าใจ รวมท้ังมีเจตคติ ท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา แลดงถึง
ความส าเร็จของชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้นอย่างเป็นท่ีน่าพึงพอใจ

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกทักษะ ท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบ
หมวกหกใบ ชุดนี้จะเกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครูผู้สอน รวมถึงผู้ท่ีสนใจศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือ ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนให้สูงขึ้น

วุฒิพงษ์ จุลสมบัติ
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ค ำช้ีแจง
ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีท้ังหมด 10 ชุด ได้แก่

ชุดท่ี 1 เร่ือง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 2 เร่ือง ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 3 เร่ือง ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 4 เร่ือง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 5 เร่ือง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ        
ชุดท่ี 6 เร่ือง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 7 เร่ือง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 8 เร่ือง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดที่ 9 เร่ือง วิกฤตการณ์และแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของทวีป            

อเมริกาเหนือ
ชุดที่ 10 เร่ือง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือท่ีส่งผลต่อ

ประเทศไทย 
ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ออกแบบ ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ 

เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ มี
ความเพลิดเพลิน สนุกสนานในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยท่ีนักเรียน
ไม่รู้เหนื่อย บรรลุตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านท่ีกรุณาชี้แนะ คอยให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีใน
การจัดท า ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของ
ทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท้ัง 10 ชุด

ชุดฝึกทักษะที่เนน้กระบวนการคดิแบบหมวกหกใบเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนอื
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ชุดฝึกทักษะที่เนน้กระบวนการคดิแบบหมวกหกใบเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนอื

ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา ชุด
ท่ี 1 เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ ชุดนี้ ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้
ประกอบแผนการการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดย
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.ครูศึกษาชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคม
ศึกษา ชุดที่ 1 เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ 

2.ครูศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึก ทักษะท่ีเน้น
กระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา ชุดท่ี 1 เรื่อง ลักษณะทั่วไป
ของทวีปอเมริกาเหนือ

3.ครู เตรียมสื่อการเรียนรู้ตามท่ีระบุ ไว้ ในแผนการจัดการเรียนรู้
ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคม
ศึกษา ชุดที่ 1 เร่ือง ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ 

4.ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคม
ศึกษา ชุดที่ 1 เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ 
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3ชุดฝึกทักษะที่เนน้กระบวนการคดิแบบหมวกหกใบเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนอื

5.ครูอธิบายวิธีการท าชุดฝึกทักษะให้นักเรียนฟังจนเข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติโดย
มีเวลาท่ีใช้ในการท าชุดฝึกทักษะ ท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคม
ศึกษา ชุดที่ 1 เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ จ านวน 1 ชั่วโมง

6.ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ แล้วบันทึกผลลงใน
แบบประเมิน

7.ครูแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและชมเชยนักเรียน                                            

พ่อหมูจะบอกว่า                                                  
ทั้งหมด 7 ข้อ                                                      
นะครับคุณครู 



๔ชุดฝึกทักษะที่เนน้กระบวนการคดิแบบหมวกหกใบเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนอื

ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1 เรื่อง 
ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ชุดนี้ ใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ประกอบแผนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชา สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โดยมีขั้นตอนการฝึกกิจกรรม 
ดังนี้

1. นักเรียนต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน10 ข้อ เป็นข้อสอบแบบ
ปรนัยจ านวน 4 ตัวเลือก ใช้เวลา 10 นาที

2. นักเรียนต้องอ่านค าชี้แจงในชุดฝึกทักษะให้เข้าใจก่อนลงมือท ากิจกรรม
3. นักเรียนศึกษาใบความรู้ และลงมือปฏิบัติตามค าสั่งของแต่ละชุดฝึกทักษะ 

โดยการคิดแบบหมวกหกใบ ดังนี้
3.1 หมวกสีขาว เป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงของข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้
3.2 หมวกสีแดง เป็นการแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อข้อมูลหรือสถานการณ์

เท่านั้น
3.3 หมวกสีด า เป็นการพิจารณาด้านลบ ข้อเสียหรือข้อด้อยเกี่ยวข้อมูล

หรือสถานการณ์ 
3.4 หมวกสีเหลือง เป็นการพิจารณาด้านลบ หรือข้อดีเกี่ยวกับข้อมูลหรือ

สถานการณ์
3.5 หมวกสีเขียว เป็นการเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับข้อมูลหรือสถานการณ์
3.6 หมวกสีฟ้า เป็นการหาข้อสรุปของแนวคิดหรือวิธีการท่ีถูกเสนอ

๔. เมื่อนักเรียนศึกษาชุดฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยทุก
กิจกรรมแล้วให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที แล้วจึง
ตรวจดูค าตอบกิจกรรมและแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับครูผู้สอน

ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียน
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ค ำแนะน ำส ำหรับนักเรียนชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิด
แบบหมวกหกใบ

ชุดท่ี ๑ ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ ซึ่งท าเลท่ีตั้งล้อมรอบไปด้วย
ทะเลและมหาสมุทร ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลก
เหนือ ซึ่งท าเลท่ีตั้งล้อมรอบไปด้วยทะเลและมหาสมุทร ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากร

ส 5.1 ม.3/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

1) อธิบายลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้
2) ใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ประกอบการอธิบาย
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือได้
๓) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระส าคัญ
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ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ

ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ

ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของ
ทวีปอเมริกาเหนือ

ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือ

ลักษณะทางประชากรของทวีป
อเมริกาเหนือ 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม
ของทวีปอเมริกาเหนือ

ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกา
เหนือ

สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ

วิกฤตการณ์และแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของทวีป           
อเมริกาเหนือ

ผังสาระการเรียนรู้
ทวีปอเมริกาเหนือ 

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย     
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1. ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ
ก. สกินเนอร์
ข. อริสโตเติล
ค. คาลอาร์ โรเจิส
ง. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

๒. ชาวพื้นเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ คือพวกใด
ก. ชาวอินเดียน
ข. ชาวมาเลเชีย
ค. ชาวฟิลิปปินส์
ง. ชาวออสเตรเลีย

๓. ทวีปอเมริกาเหนือมีแผ่นดินขนาดใหญ่ เป็นอันดับใดของโลก
ก. อันดับ 1
ข. อันดับ ๒
ค. อันดับ ๓
ง. อันดับ ๔

แบบทดสอบก่อนเรียนชุดท่ี 1

ค าชี้แจง 
ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษค าตอบ ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (10 ข้อ)
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๕. ส่วนใดของทวีปอเมริกาเหนือท่ีติดต่อกับผืนแผ่นดิน
ก. ตอนใต้
ข. ตอนเหนือ
ค. ตอนกลาง
ง. ตอนกลางและตอนใต้

๖. ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง
ก. ๑ ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ 
ข. ๒ ภูมิภาค คือ แคริบเบียน และอเมริกากลาง
ค. 3 ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ แคริบเบียน และอเมริกากลาง
ง. ๔ ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ แคริบเบียน แคนาดาและอเมริกากลาง

๗. ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
ก. เม็กซิโก
ข. แคนาดา
ค. เวเนซุเอลา
ง. อเมริกากลาง

๔. รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร
ก. รูปร่างแคบทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
ข. รูปร่างแคบทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
ค. รูปร่างกว้างทางตอนใต้ แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
ง. รูปร่างกว้างทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
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๙. ประเทศใดในภูมิภาคอเมริกากลางมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุด
ก. เฮติ
ข. นิกาลากัว
ค. กัวเตมาลา
ง. เอลซัลวาดอร์

๑๐. ดินแดนในปกครองของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ดินแดน
ก. ๑๐ ดินแดน 
ข. ๒๐ ดินแดน 
ค. ๑๑ ดินแดน 
ง. ๒๒ ดินแดน 

๘. ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคแคริบเบียน
ก. คิวบา
ข. เบลิซ
ค. ฮอนดูรัส
ง. อเมริกาใต้

ท ำแบบทดสอบกอ่นเรยีน
เสรจ็แลว้……ตำมนอ้ง     
พิง้พกิ มำศกึษำใบงำน

เลยนะครบั…..
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สวัสดีครับ พบกับผม คุณครูวุฒิ วันนี้ครูวุฒิจะพาทุก
คนไปเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา
เหนือ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

สวัสดีค่ะคุณครูวุฒิ ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกา
เหนือ เป็นอย่างไรบ้างค่ะ คุณครูช่วยอธิบายให้หนูฟัง
หน่อยนะค่ะ 

อ๋อ ลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ นั้นมีคริสโต
เฟอร์ โคลัมบัส เป็นผู้ค้นพบ ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือ มี
ทั้งหมด 22 ประเทศ 3 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกาเหนือ 
แคริบเบียน และอเมริกากลาง อีกอย่างหนึ่งทวีป
อเมริกาเหนือยังใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของโลก 
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ชุดฝึกทักษะท่ีเน้นกระบวนการคิด
แบบหมวกหกใบ

ชุดท่ี ๑ ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปอเมริกาเหนือเป็นถิ่นท่ีอยู่ของชนชาวพื้นเมืองอินเดียน ๒ เผ่า
ใหญ่ คือ อัซเต็ก ซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ทางแถบประเทศเม็กซิโก และเผ่ามายา ท่ีอยู่ทาง
แถบลาตินอเมรริกา เมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เดินเรือมาพบทวีปแห่งนี้เมื่อ 
ค.ศ. 1492 นับจากนั้นดินแดนโลกใหม่ จึงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง และมี
ประชาชนชาวยุโรป อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกาเหนือตั้งแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษท่ี 16 เป็นต้นมา โดยได้เข้าครอบครองพื้นท่ีแทนชาวอินเดียน
ดั้งเดิม ก่อตั้งเป็นชุมชนและเมืองต่างๆขึ้นมา

ที่ตั้ง   ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือท้ังหมด อยู่ระหว่าง
ละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง ละติจูด 83 องศา 38 ลิปดาเหนือและ
ระหว่างลองจิจูด 55 องศา 42 ลิปดาตะวันตก ถึง ลองจิจูด 172 องศา 
30 ลิปดาตะวันออก 

ขนาด ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นท่ีประมาณ 22,063,997 ตาราง
กิโลเมตร เป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากทวีปเอเชียและ
แอฟริกาตามล าดับ บริเวณท่ีกว้างท่ีสุดของทวีป คือ ตั้งแต่ช่องแคบเบริ่งถึงเกาะ
นิวฟันด์แลนด์ ส่วนบริเวณท่ียาวท่ีสุดของทวีป คือ ตั้งแต่คาบสมุทรบูเทียถึงคอ
คอดปานามา ซึงเป็นส่วนท่ีแคบท่ีสุดของทวีป คือ กว้างประมาณ 74 กิโลเมตร 
ทวีปอเมริกาเหนือ มีรูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกว่างอยู่ทางด้าน
เหนือของปลายแหลมอยู่ทางตอนใต้
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อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน อ่าวฮัด

สัน ช่องแคบ  เดวิส ทะเลแลบราดอร์ เกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ เกาะแบฟฟิน
เกาะวิกตอเรีย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะส าคัญด้านนี้ ได้แก่ 
เกาะนิวฟันดแ์ลนด์  เกาะเบอร์มิวดา หมู่เกาะบาฮามาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือมีช่องแคบเบริง กั้น
ระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ น่านน้ าส าคัญได้แก่ อ่าวแคลิฟอร์เนีย อ่าว
อะแลสกา เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลิวเชียน หมู่เกาะควีนชาร์ล็อต

ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ าส าคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเล
แคริบเบียน อ่าวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะส าคัญคือ หมู่เกาะอินดิสตะวันตก 
หมู่เกาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์โตริโก

ทวีปอเมริกาเหนือมีจ านวนประชากรประมาณ 539,60 ล้านคน 
(ค.ส. 2010) มีประเทศท่ีนานาชาติให้การรับรองแล้ว 22 ประเทศ และดินแดน
ท่ีเป็นเขตปกครองตนเอง 22 แห่ง แบ่งย่อยออกเป็น 3 ภูมิภาค ได้แก่ อเมริกา
เหนือ แคริบเบียและอเมริกากลาง
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ภาพ 1.1 แผนที่แสดงเขตประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ
ที่มา:   http://academic.obec.go.th/textbook/web/images/example.pdf   
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ภูมิภาค ประเทศ ประชากร
(ล้านคน)

เนื้อที่
(ตร.กม.)

เมืองหลวง

อเมริกาเหนือ 346.20 19,613,761
แคนาดา 34.50 9,984,670 ออตตาวา
สหรัฐอเมริกา 311.70 9,629,091 วอชิงตัน ดี.ซี

แคริบเบียน 35.40 214,397
แอนติกาและบาร์บูดา 0.10 442 เซนต์จอนส์
บาฮามาส 0.40 13,943 นัสซอ
บาร์เบโดส 0.30 430 บริดทาวน์
คิวบา 11.20 109,886 ฮาวานา
โดมินิกา 0.10 781 โรโซ
สาธารณรัฐโดมินิกัน 10.00 48,671 ซานโตโตมิงโก
เกรเนดา 0.10 344 เซนต์เจอร์เจส
เฮติ 10.10 27,750 ปอร์โตแปรงซ์
จาเมกา 2.70 10,991 คิงส์ตัน
เซนต์คิตส์และเนวิส 0.10 261 บาสแตร์
เซนต์ลูเซีย 0.20 539 แคสตรีส์
เซนต์วินแซนต์และเกรนา
ดีนส์

0.10 389 คิงส์ทาวน์

อเมริกากลาง 158.00 2,486,653
เบลีซ 0.30 22,966 เบลโมแพน
คอสตาริกา 4.70 51,100 ซานโฮเซ

เอลซัลวาดอร์ 6.20 21,041 ซานซัลวาดอร์
กัวเตมาลา 14.70 108,889 กัวเตมาลาซิตี
ฮอนดูรัส 7.80 112,492 เตกูซิกัลปา
เม็กซิโก 114.80 1,964,375 เม็กซิโกซิตี
นิการากัว 5.90 130,373 มานากัว
ปานามา 3.60 75,417 ปานามาซิตี

หมายเหตุ: ไมน่ับรวม 2๑ ดินแดนในปกครองของประเทศต่างๆ ซึ่งมีเนื้อที่  
รวมกัน 2,186,184 ตารางกิโลเมตร และประชากรอีกประมาณ 4.21 ล้านคน
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ขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับที่ตัง้ใจฟัง คุณครูวุฒิ 
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของทวีปอเมริกาเหนือ ว่าเป็น
อย่างไรบ้าง 

อ๋อคุณครูค่ะหนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่า ลักษณะทั่วไปของ
ทวีปอเมริกาเหนือ เป็นอย่างไรค่ะ

ครับผม ต่อจากนี้ ก็ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะตอ่อีกนะครับ 
ส่วนครูจะขอไปเตรียมก่อนนะครับ…..



ชุดฝึกทักษะที่เนน้กระบวนการคดิแบบหมวกหกใบเรื่อง ทวีปอเมริกาเหนอื ๑6

กจิกรรมฝึกทักษะ

ค ำชีแ้จง นักเรียนปฏบิัติกจิกรรมตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มให้จับฉลากเพื่อให้ได้
หมวกกระดาษสีต่างๆ ท่ีครูได้จัดเตรียมไว้แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 
กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มให้จับฉลากเพื่อให้ได้หมวกกระดาษสีต่างๆ ท่ี
ครูได้จัดเตรียมไว้

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เร่ือง ลักษณะทั่วไปของ 
ทวีปอเมริกาเหนือ แล้วให้แต่ละคนแสดงบทบาทตามสีของ 
หมวกท่ีตนเองสวมอยู่ ดังนี้
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หมวกสีขาว ให้อธิบายให้เพื่อนๆฟัง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
❖ ท่ีตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ 
❖ ขนาดของทวีปอเมริกาเหนือ 
❖ อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ

หมวกสีแดง ให้แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อที่ตั้ง และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือ 

หมวกสีด า ให้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับข้อเสียของที่ตั้ง และอาณาเขตของ   
ทวีปอเมริกาเหนือ 
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หมวกสีเหลือง ให้นักเรียนบอกข้อดีของลักษณะทั่วไป คือ ท่ีตั้ง และอาณาเขต
ของทวีปอเมริกาเหนือ

หมวกสีเขียว ให้เสนอแนะและแนะน าเพื่อนๆในการใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ คือ แผนที่ท่ีตั้งและอาณาเขตของทวีป
อเมริกาเหนือ

หมวกสีฟ้า ให้สรุปผลจากการน าเสนอของเพื่อนในกลุ่มว่า แต่ละคนได้ 
น าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นอะไรบ้าง

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ ลักษณะท่ัวไปของทวีป 
อเมริกาเหนือ ให้เวลากลุ่มละ 5 นาที
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๒. ใครเป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ
ก. สกินเนอร์
ข. อริสโตเติล
ค. คาลอาร์ โรเจิส
ง. คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

๓. ชาวพื้นเมืองเดิมของทวีปอเมริกาเหนือ คือพวกใด
ก. ชาวอินเดียน
ข. ชาวมาเลเชีย
ค. ชาวฟิลิปปินส์
ง. ชาวออสเตรเลีย

1. ทวีปอเมริกาเหนือมีแผ่นดินขนาดใหญ่ เป็นอันดับใดของโลก
ก. อันดับ 1
ข. อันดับ ๒
ค. อันดับ ๓
ง. อันดับ ๔

แบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 1

ค าชี้แจง 
ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท (x) ลงใน
กระดาษค าตอบ ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว (10 ข้อ)

๑9
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4. ส่วนใดของทวีปอเมริกาเหนือท่ีติดต่อกับผืนแผ่นดิน
ก. ตอนใต้
ข. ตอนเหนือ
ค. ตอนกลาง
ง. ตอนกลางและตอนใต้

7. ทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค อะไรบ้าง
ก. ๑ ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ 
ข. ๒ ภูมิภาค คือ แคริบเบียน และอเมริกากลาง
ค. 3 ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ แคริบเบียน และอเมริกากลาง
ง. ๔ ภูมิภาค คือ อเมริกาเหนือ แคริบเบียน แคนาดาและอเมริกากลาง

6. ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
ก. เม็กซิโก
ข. แคนาดา
ค. เวเนซุเอลา
ง. อเมริกากลาง

5. รูปร่างลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเป็นอย่างไร
ก. รูปร่างแคบทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
ข. รูปร่างแคบทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
ค. รูปร่างกว้างทางตอนใต้ แล้วเรียวแคบทางตอนใต้
ง. รูปร่างกว้างทางตอนบน แล้วเรียวแคบทางตอนใต้

20
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๙. ประเทศใดในภูมิภาคอเมริกากลางมีพื้นท่ีน้อยท่ีสุด
ก. เฮติ
ข. นิกาลากัว
ค. กัวเตมาลา
ง. เอลซัลวาดอร์

8. ดินแดนในปกครองของประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาเหนือมีกี่ดินแดน
ก. ๑๐ ดินแดน 
ข. ๒๐ ดินแดน 
ค. ๑๑ ดินแดน 
ง. ๒๒ ดินแดน 

10. ประเทศใดมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในภูมิภาคแคริบเบียน
ก. คิวบา
ข. เบลิซ
ค. ฮอนดูรัส
ง. อเมริกาใต้

ท ำแบบทดสอบหลงัเรยีน
เสรจ็แลว้……ตำมมำดู
เฉลยเลยนะครบั…..

2๑
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แนวค าตอบกจิกรรมฝึกทักษะ

หมวกสีขาว ให้อธิบายให้เพื่อนๆฟัง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
❖ ท่ีตั้งของทวีปอเมริกาเหนือ

ที่ตั้ง   ทวีปอเมริกาเหนือตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือท้ังหมด อยู่
ระหว่างละติจูด 7 องศา 15 ลิปดาเหนือถึง ละติจูด 83 
องศา 38 ลิปดาเหนือและระหว่างลองจิจูด 55 องศา 42 
ลิปดาตะวันตก ถึง ลองจิจูด 172 องศา 30 ลิปดา
ตะวันออก 

❖ ขนาดของทวีปอเมริกาเหนือ
ขนาด ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นท่ีประมาณ 22,063,997 
ตารางกิโลเมตร เป็นทวีปท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ
โลก รองจากทวีปเอเชียและแอฟริกาตามล าดับ บริเวณท่ี
กว้างท่ีสุดของทวีป คือ ตั้งแต่ช่องแคบเบริ่งถึงเกาะนิวฟันด์
แลนด์ ส่วนบริเวณท่ียาวท่ีสุดของทวีป คือ ตั้งแต่คาบสมุทรบู
เทียถึงคอคอดปานามา ซึงเป็นส่วนท่ีแคบท่ีสุดของทวีป คือ 
กว้างประมาณ 74 กิโลเมตร ทวีปอเมริกาเหนือ มีรูปร่าง
คล้ายสามเหลี่ยมหัวกลับ คือ มีฐานกว่างอยู่ทางด้านเหนือ
ของปลายแหลมอยู่ทางตอนใต้
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❖ อาณาเขตของทวีปอเมริกาเหนือ

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับมหาสมุทรอาร์กติก ทะเลโบฟอร์ต อ่าวแบฟฟิน

อ่าวฮัดสัน ช่องแคบ  เดวิส ทะเลแลบราดอร์ เกาะขนาดใหญ่ได้แก่ เกาะกรีนแลนด์ 
เกาะแบฟฟิน เกาะวิกตอเรีย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะส าคัญด้านนี้ 
ได้แก่ เกาะนิวฟันด์แลนด์  เกาะเบอร์มิวดา หมู่เกาะบาฮามาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก ตอนเหนือมีช่องแคบเบริง
กั้นระหว่างทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเหนือ น่านน้ าส าคัญได้แก่ อ่าวแคลิฟอร์เนีย 
อ่าวอะแลสกา เกาะใหญ่ได้แก่ เกาะแวนคูเวอร์ หมู่เกาะอาลิวเชียน หมู่เกาะควีนชาร์
ล็ อ ต

ทิศใต้ ติดต่อกับทวีปอเมริกาใต้ น่านน้ าส าคัญคือมหาสมุทรแปซิฟิก 
ทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโกในมหาสมุทรแอตแลนติก เกาะส าคัญคือ หมู่เกาะ
อินดิสตะวันตก หมู่เกาะคิวบา ฮิสแปนิโอลา จาเมกา เปอร์โตริโก

หมวกสีแดง ให้แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อที่ตั้ง และอาณาเขตของทวีปอเมริกา
เหนือ

..นักเรียนสามารถตอบตามแนวคิดของนักเรียนได้…..

หมวกสีด า ให้แสดงความรู้สึกเกี่ยวกับข้อเสียของที่ตั้ง และอาณาเขตของ   
ทวีปอเมริกาเหนือ 
..นักเรียนสามารถตอบตามแนวคิดของนักเรียนได้…..
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หมวกสีเหลือง ให้นักเรียนบอกข้อดีของลักษณะทั่วไป คือ ท่ีตั้ง และอาณาเขต
ของทวีปอเมริกาเหนือ

..นักเรียนสามารถตอบตามแนวคิดของนักเรียนได้…..

หมวกสีเขียว ให้เสนอแนะและแนะน าเพื่อนๆในการใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ คือ แผนที่ท่ีตั้งและอาณาเขตของทวีป
อเมริกาเหนือ

แผนท่ีให้ข้อมลูแก่เราหลายอย่างโดยใช้สี สญัลกัษณ์ และเส้น
ซึง่จะบอกความหมายต่างๆไว้มาตราส่วนท่ีก ากบัจะช่วยให้หาระยะทางท่ี
ปรากฏบนแผนท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัระยะทางจริง

แผนท่ีอาจแสดงให้เราทราบลกัษณะของแผ่นดินรวมทัง้ภเูขา
และหบุเขา แม่น า้ ทะเลสาบ และชายฝ่ังทะเล ทะเลท่ีอยู่ใกล้เคียงและ
มหาสมทุร แผนท่ียงัให้ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพอากาศ โดยแสดงพืน้ท่ีท่ีเป็น
ทะเลทรายแห้งแล้ง และเป็นป่าเขตร้อน เราจะหาช่ือของทวีป ประเทศ 
ภมูิภาค และเขตบริหารได้ เช่น รัฐ จงัวดั มณฑล นอกจากนีย้งับอกช่ือนคร
และเมืองส าคญัๆรวมถึงเมืองหลวงด้วย

หมวกสีฟ้า ให้สรุปผลจากการน าเสนอของเพื่อนในกลุ่มว่า แต่ละคนได้ 
น าเสนอข้อมูลและความคิดเห็นอะไรบ้าง
..นักเรียนสามารถตอบตามแนวคิดของนักเรียนได้…..

หมำยเหตุ  แนวค ำตอบขึน้อยู่ กับดุลยพนิิจของครูผู้สอน
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1. ง 2. ก 3. ค 4. ง 5. ก
6. ค 7. ข 8. ก 9. ง 10.ง

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ชุดท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ

1. ค 2. ง 3. ก 4. ก 5. ง
6. ข 7. ค 8. ง 9. ง 10.ก
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กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ    
คิดหลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร    
แห่งประเทศไทยจ ากัด, 2553.

จ านง หอมแย้ม และ ดร.จามจุรี จ าเมือง. การศึกษา. บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง 
บจก, 2554.

ธวัช ทันโตภาส และคณะ. หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ม. 3. กรุงเทพฯ : บริษัทส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด, 
ม.ป.ป.

พระมหามนัส กิตติสาโร และคณะ. คู่มือครูหนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนา 
และ วัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
บริษัทวัฒนาพานิช จ ากัด, 2560.

ส าเนียง เล่ือมใส และ สุชาดา วราหพันธ.์ หนังสือเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 3. พิมพ์ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ส านักพิมพ์เอม
พันธ์ จ ากัด, 2560.

________,หมวกหกใบ. http://suongnguyetanh.edu.vn/home/index.php/
2560. ค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ,์ 2561.

________,หนังสือออนไลน์ สังคม ม.3. http://academic.obec.go.th
/textbook/web/images/example.pdf ค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ,์ 
2561.

บรรณานุกรม

http://suongnguyetanh.edu.vn/home/index.php/vi/download/Day-Hoc-Theo-Du-An/Phuong-phap-6-chiec-mu-tu-duy/
http://academic.obec.go.th/
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ประวัตผู้ิศกึษำค้นคว้ำ

ชื่อ
เกิด
สถานที่เกิด 
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประวัตกิารศึกษา

ประวัติการรับราชการ 

ต าแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ท างาน

นาย วุฒพิงษ์ จุลสมบัติ
วันท่ี  19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2523
บ้านเลขที่ 302 หมู่ 3 ต. ตูม อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ
91 หมู่ 6 ต.นาค าใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
- พ.ศ. 253๔ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีท่ี 6 (ป.6)
จากโรงเรียน บ้านตูม ต. ตูม อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ
- พ.ศ. 253๗ ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีท่ื ๓
(ม.๓) จากโรงเรียน บ้านตูม ต. ตูม อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเกษ
- พ.ศ. 2540 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ม.6)    
จากโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ต. สะพุง ต. ตูม อ. ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
- พ.ศ. 254๗ จบปริญญาตรี (พธ.บ.) วิชา พระพุทธศาสตรบัณฑิต 
จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(วิทยาเขตอุบลราชธาน)ี
- พ.ศ. 2559 จบปริญญาโท (ศษ.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา   
จากมหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
- พ.ศ. 255๒ ต าแหน่งครูผู้ช่วย จนถึง
- พ.ศ. 255๔ ต าแหน่งโรงเรียนนาค าวิทยา  ต. แดงหม้อ 
อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ โรงเรียนนาค าวิทยา ต. แดงหม้อ          
อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี 
โรงเรียนนาค าวิทยา ต. แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ. อุบลราชธานี



ชุดฝึกทกัษะทีเ่น้นกระบวนการคิดแบบหมวกหกใบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ชุดท่ี 1 เรื่อง ลักษณะท่ัวไปของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 2 เรื่อง ภูมิลักษณ์ของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 3 เรื่อง ภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 4 เรื่อง ลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 5 เรื่อง ลักษณะทางประชากรของทวีปอเมริกาเหนือ        
ชุดท่ี 6 เรื่อง ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 7 เรื่อง ลักษณะทางเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 8 เรื่อง สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 9 เรื่อง วิกฤตการณ์และแนวทางการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมของทวีป           

อเมริกาเหนือ
ชุดท่ี 10เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของทวีปอเมริกาเหนือท่ี

ส่งผลต่อประเทศไทย     


