
        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ ............................................................................................................... 

ชั้น ม.1/……… เลขที่ ............. 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนประดิษฐ์ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น 1 ชนิด โดยให้ใช้งบประมาณในการประดิษฐ์
ไม่เกิน 100 บาท เช่น เครื่องแขวน ตุ๊กตาจากกิ่งไม้ ภาพตัดปะจากวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น (ส่งงานโดยถ่ายรูปลงกลุ่ม
Facebook : รายวิชาการงานอาชีพ) 

 
 
ภารกิจที่ 1 เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/6  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.1/1  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง 1.1 ม.1/2 
ผลการเรียนรู ้เข้าใจอย่างมีเหตุผล ความคดิ อารมณ์และจิตใจของตนเองและผู้อื่น 
   

แม่ให้เงินนางสาวอ้อยใจไปโรงเรียนวันละ 100 บาท โดยให้นางสาวอ้อยใจ เก็บเงินวันละ 20 บาท                     ไว้
เป็นเงินออม แต่นางสาวอ้อยใจใช้เงินในแต่ละวันหมดไป กับการซื้อขนมและการเติมเงินเพื่อเล่นเกม         นางสาว
อ้อยใจไม่ได้ค านึงถึงการออมเงินตามที่แม่บอก ต่อมาโทรศัพท์ของนางสาวอ้อยใจพังจึงไม่สามารถใช้งานได้ แม่ของ
นางสาวอ้อยใจให้นางสาวอ้อยใจใช้เงินส่วนตัวในการซื้อโทรศัพท์ใหม่ แต่นางสาวอ้อยใจไม่มีเงินเก็บเลย    จึงเกิด
ความเครียดและไม่อยากไปโรงเรียน เพราะไม่อยากมีโทรศัพท์ 

  

 กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนอ่านบทความที่ก าหนดให้ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เงิน         
ของนางสาวอ้อยใจว่าเห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้หรือไม่ พร้อมทั้งบอกเหตุผลประกอบ 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  

 

 

 

เวลา 900 นาที  
คะแนน 30 คะแนน  

หน้า 1 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท21102/ ส21103/ ก21907 
 

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



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยด้านเศรษฐกิจ จากหนังสือเรียน 
ประวัติศาสตร์ ม.1 หน้า 126 – 129  

 กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนเขียนรายงานวิเคราะห์สรุปผลการศึกษา พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยด้าน
เศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออาณาจักรสุโขทัยและชาติไทยในปัจจุบัน 

 
ภารกิจที่ 2 ประวัติศาสตร์สโุขทัย 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ท 2.1 ม.1/8  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ส 4.3 ม.1/2  
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 

 

 

เวลา 750 นาที  
คะแนน 20 คะแนน  

หน้า 2 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท21102/ ส21104 
 

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



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

ภารกิจที่  3   อากาศรอบตัวเรา   
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ค 1.1  (ม.1/3), ว 3.2 (ม.1/2), ว 2.2 (ม.1/1) 
ผลการเรียนรู ้1. ผู้เรียนสามารถจัดตารางส าหรับสร้างงานน าเสนอได้ 
                  2. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาได ้
ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนศึกษา เรื่อง ลมฟ้าอากาศ ในหนังสือรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อจท. ชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 หน้า 33 - 49 รวมเวลา  200  นาที 
   2. ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอ ต่อไปนี้ 
  2.1 บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง อุณหภูมิของอากาศ วิทยาศาสตร์ ม.1      
จากลิงค์ https://youtu.be/-W4tx1z9d9Q จ านวน 15 นาท ี
  2.2 บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ความดันอากาศ วิทยาศาสตร์ ม. 1           
จากลิงค์ https://youtu.be/2LGUxJO_SBw จ านวน 15 นาท ี
  2.3 บทเรียนออนไลน์กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ความชื้นของอากาศ  วิทยาศาสตร์ ม.1      
จากลิงค์ https://youtu.be/PZHpLIQ4ztE จ านวน 20 นาที  
   3. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง  สัดส่วน จากลิงค์  https://youtu.be/7fSXgpbZ4d0 และ 

https://youtu.be/6lp_2Rv15e4 จ านวน  100  นาท ี
   4. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล เรื่อง  ร้อยละ จากลิงค์  https://youtu.be/y0SJMIWirLk และ 

https://youtu.be/6lp_2Rv15e4 จ านวน  100  นาท ี
ขั้นกิจกรรม  ใช้เวลา จ านวน 750  นาท ี

1. ให้นักเรียนจ าลองแผนภาพการหมุนเวียนของน้ าในอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เวลา 1,200 นาที  

คะแนน 100  

 

หน้า 3 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค21102/ ว21102 
 

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

file:///C:/Users/NEXT%20Speed/Desktop/%20จำนวน%20100%20นาที%20และ
file:///C:/Users/NEXT%20Speed/Desktop/%20จำนวน%20100%20นาที%20และ


        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 

 จากแผนภาพการหมุนเวียนของน้ า พบว่าอุณหภูมิในอากาศ 10 องศาเซลเซียส จะรับไอน้ า                           
ได้มากที่สุดประมาณ 9 กรัม  ถ้าอุณหภูมิในอากาศ 30 องศาเซลเซียส จะรับไอน้ าได้มากที่สุดประมาณกี่กรัม  

 วิธีท า ให้  อุณหภูมิ  10 °C   รับน้ าได้ประมาณ 9   กรัม 
  ถ้า  อุณหภูมิ  30 °C   รับน้ าได้ประมาณ x   กรัม 
  เขียนสัดส่วนได้   

    
10

9
 = 

30

𝑥
 

  ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

  ∴   ถ้าอุณหภูมิ 30 °C   รับไอน้ าได้มากสุดประมาณ……………….กรัม 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลปริมาณไอน้ าที่รับได้มากที่สุดในแต่ละอุณหภูมิ   

 
อุณหภูม ิ ปริมาณไอน้ าที่ค านวนได้ 

5  
10  
15  
20  
25  
30  

 
2. การบอกค่าความชื้นในอากาศ บอกได้ 2 วิธี  
 2.1 ความช้ืนสัมบูรณ์ คือ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

2.2 ความช้ืนสัมพัทธ์ คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..  

หน้า 4 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค21102/ ว21102 
 

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



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 2.3 จากแผนภาพการจ าลองการหมุนเวียนของน้ า ถ้านักเรียนยืนอยู่บริเวรสระน้ าที่มี
อุณหภูมิอากาศ   25 °C มีปริมาตรอากาศ 10 ลูกบาศก์เมตร รับไอน้ าได้เต็มที่ 30 กรัม แต่ในขณะน้ันมีไอน้ า
อยู่จริงในอากาศ 25 กรัม  
จงหาความช้ืนสัมบูรณ์ และความชื้นสัมพัทธ์    

  ความช้ืนสัมบูรณ์  = 
มวลของไอน้ าในอากาศ

ปริมาตรของอากาศ ณ อุณภูมิเดียวกัน
 

     = 

     = 

ความช้ืนสัมพัทธ์  = 
มวลของไอน้ าทีม่ีอยู่จริง

มวลของไอน้ าอิ่มตัว
  X 100 

     = 

     = 

∴ ที่อุณหภูมิ………………องศาเซลเซียส อากาศมีความชื้นสัมบูรณ์....................กรัมต่อลูกบาศก์เมตร                
และมีความชื้นสัมพัทธ…์…………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า 5 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค21102/ ว21102 
 

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



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

ภารกิจที ่4 ศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย 
มาตรฐาน ส 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/9 , ม.1-10 , ม.1/11  

ค าชี้แจง นักเรยีนศึกษาศาสนาที่สนใจ 1 ศาสนา (ยกเว้นศาสนาพุทธ) แล้วสรุปความรู้ทีไ่ด้ลงในแบบบันทึก 

 

เวลา 100 นาที  

คะแนน 10  

 

 

1. ศาสนาที่ศึกษา            

2. ประวัติความเป็นมา 
             
             
             
             
               
  

3.  หลักค าสอนทางศาสนา 
             
             
             
              
4.  พีธีกรรม 
             
              

5. เหตุผลทีเ่ลอืกศึกษาศาสนานี้ 

             
              

6.  ประโยชน์ที่ได้จากการศกึษา 
             
              

             
              

 

แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย 

 

หน้า 6 

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



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

ภารกิจที่  5   การปักเดนิเส้นบนถุงผ้า   
ผลการเรียนรู ้ประดิษฐ์การปักด้วยมือตามแบบชิ้นงานได้ 

ค าชี้แจง 1. ให้นักเรียนปักลายบนถุงผ้า โดยศึกษาข้อมูล จากลิงค์  
https://drive.google.com/file/d/1HbkE4ibZqEHRa-MzeKhW3Q72TDPfg1_p/view?usp=sharing    
 
 
 
 
 
ขั้นกิจกรรม   

1. ให้นักเรียนปักเดินเส้นบนผ้าที่ใช้ท าถุงผ้า ด้านที่ 2 โดยสามารถเลือกใช้ลาย ด้นถอยหลัง เดินเส้น(ลายที่
1)หรือลายลูกโซ ก็ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 300 นาที  

คะแนน 5  

  

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

หน้า 7 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 
ภารกิจที่ 6 ภาษาอังกฤษเพิม่เติม 2 (เฉพาะ ม.1/4 – ม.1/6)  
ผลการเรียนรู้ 3 สามารถเรียงล าดับค า วลีและประโยคในเรื่อง Wh Questions, Present Continuous 
Tense และ Present Simple Tense 
ผลการเรียนรู้ 4 ปฏิบัติตามค าสั่งได้ถูกต้อง 

Pronoun Table Test (10 คะแนน) 
Directions: Write the correct pronoun (1-7) เขียนค าสรรพนามให้ถูกต้อง 

Subject 
Pronoun 

(ประธาน) 

Object 
Pronoun 

(กรรม) 

Possessive 
Adjective 

ค าคุณศัพท์แสดง
ความเป็นเจ้าของ 
น าหน้าค านาม 

Possessive 
Pronoun 

ค าคุณศัพท์แสดง
ความเป็นเจ้าของ 

Reflexive 
Pronoun 

สรรพนามที่ใช้เมื่อ
ประธานและกรรม
เป็นคนเดียวกัน 

Meaning 

(ความหมา
ย) 

I me my 
1.____________

__ myself ฉัน 

You 
2.____________

__ your yours 
yourself/yourselv

es คุณ 

We us our ours 
3._____________

__ พวกเรา 

They them 
4.____________

__ theirs themselves 
พวกเขา 
พวกมัน 

5.___________
__ him his his himself เขา 

She her her hers 
6._____________

__ หล่อน 

It it 
7.____________

__ - itself มัน 
 

Directions: Choose the correct pronoun (8-20) เลือกค าสรรพนามให้ถูกต้อง 

8. David 

a. You   b. He    c. She   d. They 

9. Cars 

a. You   b. He    c. She   d. They 

10. Here are Doris and me. __________ are sitting. 

a. They   b. We    c. It   d. You 

 

เวลา 150 นาที  
คะแนน 20 คะแนน  

ชื่อ_______________________________________นามสกุล___________________________ชั้น__________เลขที่________ 
 

 

หน้า 8 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

11. He is speaking to ____________. (I)  

a. me   b. I    c. It   d. we 

12. His parents love __________. (he) 

a. me   b. It    c. him   d. her 

13. Do they like ___________new flat? (she) 

     a. mine   b. your    c. our   d. her 

14. Where’s ____________ pencil? (I) 

a. me   b. my    c. mine   d. myself 

15. They changed _______________hotel. 

a. them   b. their    c. theirs   d. 
themselves 

16. A: Are these his shoes? 

B: No, they are _______________. 

a.*ours   b. our    c. him   d. them 

17. A: Is that her money? 

B: Yes, it is _______________. (she) 

a.*hers   b. her    c. she   d. herself 

18. A: Whose are the bikes over there? 

B: They are _______________. (they) 

a.*they   b. them    c. their   d. theirs 

19. He burnt _______________ with the matches. 

a.*myself   b. yourself   c. himself  d. ourselves 

20. The cat has scratched ____________. 

a.*myself   b. itself    c. himself  d. ourselves 

 

 

 

 

 

ชื่อ_______________________________________นามสกุล___________________________ชั้น__________เลขที่________ 
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        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 
Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม) (5 คะแนน) 

คือสรรพนามทีเ่ราใช้แทนบุคคล สิ่งของที่เราพูดถึง 
Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม) Meaning (ความหมาย)  

I  บุรุษสรรพนามที่ 1 (ผู้พูด) 
You  บุรุษสรรพนามที่ 2 (ผู้ฟัง) 
We  บุรุษสรรพนามที่ 1 (ผู้พูด) 

They  บุรุษสรรพนามที่ 3 (สิ่งที่เราพูดถึง) 
He  บุรุษสรรพนามที่ 3 (สิ่งที่เราพูดถึง) 
She  บุรุษสรรพนามที่ 3 (สิ่งที่เราพูดถึง) 
It  บุรุษสรรพนามที่ 3 (สิ่งที่เราพูดถึง) 

 

Exercise 1: Find the correct pronoun for the given nouns and write them into the gaps. 

Example:  uncle                  he 

1. sister ____________________ 6. cars ____________________ 
2. boy ____________________ 7. Sophia and I ____________________ 
3. school ____________________ 8. dad ____________________ 
4. Emily and Jack ____________________ 9. parents ____________________ 
5. bike ____________________ 10. teacher ____________________ 

 

Exercise 2: Use the correct personal pronouns. Watch the words in brackets. 

Example:  _______________ often reads books. (Lisa) 

Answer    ___She_____ often reads books. 

1. ________________ is dreaming. (George) 

2. ________________ is green. (the blackboard) 

3. ________________ are on the wall. (the posters) 

4. ________________ is running. (the dog) 

5. ________________ are watching TV. (my mother and I) 

6. ________________ are in the garden. (the flowers) 

7. ________________ is riding his bike. (Tom) 

8. ________________ is from Bristol. (Victoria) 

9. ________________ has got a brother. (Diana)  

10. Has________________ got a computer? (Mandy) 

 

ชื่อ_______________________________________นามสกุล___________________________ชั้น__________เลขที่________ 
 

หน้า 10 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

Verb to be (5 คะแนน)  

คือ ค ากรยิาที่ประกอบด้วย is, am, are ทั้ง 3 ค า มีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ 

Subject (ประธาน) Verb to be (ค ากริยา Be) 
I  

We  
You 
They 

The boys 
ค านามพหูพจน์ (ประธานมีมากกว่า 1) 

 

He 
She 
It 

The boy 
ค านามเอกพจน์  

(ประธานมีเพียง 1 หรือนับไม่ได้) 

 

 

Exercise 1 : Write the correct answer. 

Example: Susan and James_________ friends. 

  Susan and James are friends. 

I _________ a boy. 

I am a boy. 

1. She ____________ in the room.     2. We ____________ students. 

3. My teacher _____________ very tall.    4. They ___________ very tired. 

5. The cats ______________ lovely.    6. It _________________ under the 
tree. 

7. I and my son _______________ swimming.    8. A rabbit _____________ white. 

9. My socks ____________ white.     10. His son ____________ a student. 

 

 

     

 

ชื่อ_______________________________________นามสกุล___________________________ชั้น__________เลขที่________ 
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        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

ภารกิจ 7 Sport for all 
มาตรฐาน / ตัวชี้วัด ต 1.1 (ม.1/1), (ม.1/4)   ต 3.1 (ม.1/1)  
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าค าศัพท์กีฬาหรือกิจกรรมมาเติมลงในค ากริยาให้ถูกต้อง โดยศึกษาค้นคว้าเรื่องหลักการใช้ go, do, play กับการเล่นกีฬา 
จากคิวอาร์โค๊ด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 200 นาที  

คะแนน 20  

หน้า 12 

play 

go 

do 

football 

dancing 

gymnastics 

ชื่อ_______________________________________นามสกุล___________________________ชั้น__________เลขที่________ 
 

นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 

ภารกิจที ่8  
ผลการเรียนรู้ จ21201  ข้อที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีนกลาง ซึ่งได้แก ่การออกเสียงพยัญชนะ 
 สระ การผันเสียงวรรณยุกต์ได้ 
 ข้อที่ 2 บอกค าและกลุ่มค าเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน อาหารและเครื่องดื่ม จ านวน
 ค าศัพท์ 60-100 ค าได ้  
 ข้อที่ 3 ตอบโต้ด้วยประโยคสั้นๆที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษได้ 
                   จ21202  ข้อที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีนกลาง 
 ข้อที่ 3 ตอบโต้ด้วยประโยคสั้นๆที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษได ้ 
 ข้อที่ 5 ให้ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล วันส าคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่
 ของจีนได้ 
กิจกรรมที่ 1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนค้นคว้าหาค าศัพท์ภาษาจีน และพินอินจากค าไทยที่ก าหนดให้ถูกต้อง  โดยท าลงสมุดให้เรียบร้อย  

      ค าศัพท์ภาษาจีน   พินอิน 

1. สวัสด ี .........................................       ......................................... 
2. ชื่อ  .........................................       ......................................... 
3. ลาก่อน .........................................       ......................................... 
4. อะไร  .........................................       ......................................... 
5. ฉัน  .........................................       ......................................... 

กิจกรรมที่ 2 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ เรื่อง เทศกาลตรุษจีน ตามหัวข้อที่ก าหนดดังต่อไปนี้ โดยเขียนค าตอบลง
สมุดให้เรียบร้อย 
1. ประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน อย่างน้อย 5 บรรทัด  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
 

เวลา 150 นาที  
คะแนน 30 คะแนน  

หน้า 13 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชั้น______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : จ21201  จ21202 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 
2. กิจกรรมส าคัญที่ท าในเทศกาลตรุษจีน อย่างน้อย 3 กิจกรรม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. บอกสิ่งที่ไม่ควรท าในเทศกาลตรุษจีนมา 5 ข้อ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

กิจกรรมที่ 3 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่ค าศัพท์ภาษาจีน กับความหมายภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยให้น าตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนใส่
ลงในช่องว่างหน้าข้อที่ก าหนดให้ โดยท าลงสมุดให้เรียบร้อย  
* เขียนเฉพาะค าตอบ ตัวอย่างเช่น   B.  1.เทศกาลตรุษจีน 

 1. เทศกาลตรุษจีน     A.  谢谢xièxie  

 2. ขอบคุณ     B. 春节Chūn jié 

 3. สวัสด ี     C. 饺子jiǎozi 

 4. เกี๊ยว      D. 你好nǐhǎo 

 5. อั่งเปา  (การให้เงินในช่วงเทศกาลตรุษจีน)  E. 压岁钱yāsuìqián 

 
 

 

 

 

 

 

 ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชั้น______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : จ21201  จ21202 

หน้า 14 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 

 

ภารกิจที่ 9 เจอสถานการณอ์ย่างนี้ต้องท าอย่างไร 
มาตรฐานที่ ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน        
 และเป็นระบบ            
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา           
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม 
ตัวชี้วัด ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง 
 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนสแกน QR-Code เพื่อศึกษาสถานการณ์ที่ได้รับจากเลขที่ของตนเอง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

 
1. ให้พิจารณาสถานการณ์ แล้ววิเคราะห์ว่าปัญหาที่เกิดขึน้คืออะไร 
   
   
2. จากปัญหาที่เกิดขึ้น ให้วิเคราะห์ว่าปัญหาที่อาจตามมาจะท าให้ใครบ้างได้รับผลกระทบ และได้รบัผลกระทบอย่างไร 
   
   
   
   
   
3. จากผลกระทบในข้อ 2 ใหต้อบค าถามต่อไปนี ้
     3.1 มีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นอย่างไร 
   
   
   
   
     3.2 หากเกิดปัญหาแล้ว แต่ละคนที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาอย่างไร 
   
   
   
   
   

 

ประยุกต์กิจกรรมจากคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) | ม.1 | สสวท. 
 

เวลา 150 นาที  

คะแนน 10  

หน้า 15 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชั้น______เลขที_่_____ 

นายสหรัตน์  กุฏอินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

ภารกิจที ่10  ศิลปะของไทยและสากล 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ศ 1.2 (ม.1/3)  
ผลการเรียนรู ้ ศ21102 นักเรียนสามารถระบุผลงานศิลปะของไทยและสากลได ้
ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาคน้คว้าผลงานศิลปะของไทยและสากลในหนงัสือเรียนทัศนศิลป์ หน่วยที่ 8 เรื่อง 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทย และวัฒนธรรมต่างๆ ในหน้า 92-96 หรอืในเว็บไซต์
https://sites.google.com/site/veestarkartdesign/prawatisastr-silpa-tawan-tk  หรือ 

ภาระกิจที่ 1. บอกชื่อผลงานศิลปะสากลในยุคต่างๆ ให้ถูกต้อง 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

เวลา 150 นาที  

คะแนน 30  

หน้า 16 

ชื่อ____________________________นามสกุล_______________________ชั้น______เลขที่______ 

 ตัวอย่างผลงาน   ศิลปะจีน (CHINESE ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 

 

ก าแพงเมืองจีน 

เครื่องประดับจากหยก 

ภาพอักษรจากพู่กันจีน 

ศิลปะอินเดีย (INDIAN ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 

 

ศิลปะอียิปต ์(EGYPTIAN ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 

 

นายศุภรัตน์  ทาวเวล นางสาวปรียานุช  ทองจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชา ศิลปะ2 รหัสวิชา ศ21102 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ชื่อ____________________________นามสกุล_______________________ชั้น______เลขที่______ 

ศิลปะกรีก (GREEK ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 

 

ศิลปะโรมัน (ROMAN ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 

 

ศิลปะเรอเนซองซ ์(RENSISSANCE ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 

 

ศิลปะกอทิก (GOTHIC ART) 

ผลงานจิตรกรรม___________________________________________________________ 

ผลงานประติมากรรม________________________________________________________ 

ผลงานสถาปัตยกรรม________________________________________________________ 
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นายศุภรัตน์  ทาวเวล นางสาวปรียานุช  ทองจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชา ศิลปะ2 รหัสวิชา ศ21102 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

 ภาษาทา่มีความส าคัญในทางนาฏศิลป์อย่างไร 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ภารกิจที่ 11 ใบงานเรื่อง ภาษาท่า นาฏศพัท์  
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ศ 3.1 ม.1/2, 1/3 

ค าชี้แจง   ให้นักเรียนดูจากภาพคือภาษานาฏศิลป์ท่าใดและสื่อความหมายแทนค าว่าอะไร  
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ชื่อท่า _________________________ 

ใช้สื่อความหมายแทนค าว่า 
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

ชื่อท่า _________________________ 

ใช้สื่อความหมายแทนค าว่า 
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

ชื่อท่า _________________________ 

ใช้สื่อความหมายแทนค าว่า 
__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

นายศุภรัตน์  ทาวเวล นางสาวปรียานุช  ทองจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชา ศิลปะ2 รหัสวิชา ศ21102 
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ชื่อ____________________________นามสกุล_______________________ชั้น______เลขที่______ 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

ใบงานเรื่อง การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 

    ให้นักเรียนสังเกตภาพ พรอ้มทั้งอธิบายขอ้มูลตามภาพทีก่ าหนดให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีโอ ตามช่องทางคิวอาร์โค้ดนี ้

 

 
 

 

 

การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง ภาค___________________ 
ชื่อการแสดง ___________________ 
ข้อมูลของการแสดง 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 

ชื่อ____________________________นามสกุล_______________________ชั้น______เลขที่______ 

หน้า 18 

นายศุภรัตน์  ทาวเวล นางสาวปรียานุช  ทองจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชา ศิลปะ2 รหัสวิชา ศ21102 



        โรงเรียนมัธยมวัดศรจีันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ชุดที ่3  
 

                

 ภารกิจที ่12 วิธีการปฐมพยาบาล 

 มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 
สารเสพติด และความรุนแรง  

 ตัวชี้วัด พ 5.1 (ม.1/1) แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 

 1. ให้นักเรียนเลือกอาการผู้ป่วยจากที่ก าหนดให้ 2 อาการ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ         
วิธีการปฐมพยาบาลอาการดังกล่าวจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และน าขั้นตอนวิธีการปฐมพยาบาลมาเขียน        
ให้ถูกต้อง  

อาการผู้ป่วย 
 1. เป็นลมธรรมดา     2. เป็นลมแดด 
 3. เป็นลมร้อน      4. หัวเข่าฟกช้ า 
 5. มีดบาด      6. ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
 7. กระดูกแขนหัก     8. แมลงเข้าตา 
 9. น้ าเข้าหู    10. ก้างปลาติดคอ 
  11. เมล็ดแตงโมเข้าจมูก   12. ผึ้งต่อย 
  13. ถูกพิษแมงกะพรุนไฟ   14. ถูกงูเห่ากัด 
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คะแนน 20  

หน้า 19 

นางสาวสุดาวรรณ  ปราบปัญจะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
อาการ.............................................................................. 
 

วิธีการปฐมพยาบาล 
1. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
3. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
4. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
5. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
 
 

 
อาการ.............................................................................. 
 

วิธีการปฐมพยาบาล 
1. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
2. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
3. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
4. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
5. ..................................................................................... 
   ..................................................................................... 
 
 

ชื่อ____________________________นามสกุล_______________________ชั้น______เลขที่______ 

หน้า 19 


