
โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 0 

 

                                                                            

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

    
 

ชื่อ...................................................... ชั้น ม.3/...... เลขที่............ 
 
 

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ชุดที่ 3 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 1 

 

                                                                            

เวลา 450 นาที  

คะแนน 20  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

มาตรฐาน ท 5.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1 , ม.3/3 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง “พระบรมราโชวาท”จากหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม ชั้น ม.3 
หน้า 79 – 102 และทำกิจกรรมต่อไปนี้ 
 
1.ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญของพระบรมราโชวาท ด้วยสำนวนของนักเรียน 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 2 

 

                                                                            

2. ให้นักเรียนรวบรวมพระบรมราโชวาทในรัชกาลต่าง ๆ ที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุด 2 ฉบับ พร้อมตกแต่งระบายสี
สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ท23102 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 3 

 

                                                                            

เวลา 550 นาที  

คะแนน 100  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

มาตรฐาน ค 2.2  ตัวช้ีวัด ม.3/3 
    ศ 1.1  ตัวช้ีวัด ม.1/7 
 

คำชี้แจง 
1. ให้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียน หน้า  181 – 230  แล้วสรุปเนื้อหาทฤษีบทเก่ียวกับวงกลมลงในกระดาษ  
    A4  โดยออกแบบวางแบบรูปตามความถนัดของผู้เรียน  ตกแต่งให้สวยงาม (บูรณาการกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะ ศ23102)   
    เวลา  200  นาที  คะแนนเต็ม  30 คะแนน 
2. ให้ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หน้า  192 - 200  แล้วทำแบบฝึกหัดจากแบบฝึกทักษะ 5.2  ข้อ 1 - 3     
    เวลา  100  นาที  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
3. ให้ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หน้า  208 - 215  แล้วทำแบบฝึกหัดจากแบบฝึกทักษะ 5.3  ข้อ 1 - 4     
    เวลา  100  นาที  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
4. ให้ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หน้า  223 - 225  แล้วทำแบบฝึกหัดจากกิจกรรมลองทำดู      
    เวลา  50  นาที  คะแนนเต็ม  10 คะแนน 
5. ให้ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียน หน้า  227 - 228  แล้วทำแบบฝึกหัดจากแบบฝึกทักษะ 5.4  ข้อ 1 - 2     
    เวลา  100  นาที  คะแนนเต็ม  20 คะแนน 
 
หมายเหตุ  1. แบบฝึกหัดทำลงสมุดนะคะ/นะครับ 
    2. ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  YouTube: https://youtu.be/IBmVEHoOLnE สรุป:ทฤษฎีเกี่ยวกับมุมในวงกลม 
       3. ศึกษาเพ่ิมเติมได้ที่  YouTube: https://youtu.be/S0KMPl5AohE  สรุป:วงกลม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ค23102 / ค20206 / ศ23102 

https://youtu.be/IBmVEHoOLnE


โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 4 

 

                                                                            

เวลา 600 นาที  

คะแนน 40  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

มาตรฐาน ว 2.3 ตัวช้ีวัด ม.3/6 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำมาอธิบายเก่ียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ (เวลาเรียน 450 นาที : คะแนน) 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
1. ตัวต้านทาน 

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

2. ไดโอด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทรานซิสเตอร์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ตัวเก็บประจ ุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Complete the 10 sentences with the words in the box. (75 seconds : 20 score) 
 
 
 
 

1. We work in a store or in a restaurant. People give me money. We’ a 
………………………………………………….. . 

2. I’m look for a job with a high ………………………………………………………….….. . I want to make a lot of 
money. 

3. I travel to many different country for my job. I fly an airplane. I’m a 
………………………………………………….. . 

4. I type letters and answer the telephone for my boss. I’m a 
………………………………………………..……………….. . 

5. I work in a restaurant and I take people’s order and served them food. I’m a 
……………………………………………… . 

6. You can see me when you watch news on television. I’m a TV news 
…………………..…………………………….. . 

7. Antonio and Michel work in a library. We’re ……………………………………….. . 

cashier (n.) commute (v.)  secretary (n.)  librarians(n.)  manager (n.) 
musician (n.) photographer (n.) hire (v.)   pilot (n.)  quit (v.) 
reporter (n.) salary (n.)  waitress (n.)  work experience (n.) job interview (n.) 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 5 

 

                                                                            

8. Robyn loves his job! He uses his camera to take pictures of lots of interesting things. He’s a 
………………….………….…. . 

9. Last week I had a ……………………………………….. . A man asked me a lot of questions. And later the company 
hired me! 

Tom has a good job, but he has to drive for an hour to get to work. Tom doesn’t like to ………………………….……… so m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากลิงค ์https://www.learn-english-today.com/vocabulary/work-employment.html  (เวลา 75 นาที) 
นักเรียนแปลคำศัพเพื่อทำแบบฝึกท์จากลิงค์ https://dict.longdo.com/ (เวลา 75 นาที) 

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จาก QR Code ------------------------------------>  (50 นาที) 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ว23102 / อ31102 

https://www.learn-english-today.com/vocabulary/work-employment.html
https://dict.longdo.com/


โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 6 

 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 20  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

มาตรฐาน ส 5.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1  
มาตรฐาน ส 5.2 ตัวช้ีวัด ม.3/1 , ม.3/2 
 

แหล่งเรียนรู้ ชื่อ นาที 
หนังสือสังคมศึกษา ม.3 (หน้า 279) หัวข้อ 8.4 การคมนาคมขนส่งในทวีปอเมริกาเหนือ  200 
หนังสือสังคมศึกษา ม.3 (หน้า 313) หน่วยที่ 2 ทวีปอเมริกาใต้ 100 

 
 

คำชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายการดำเนินการทางเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือ 
 

รูปแบบการขนส่ง รายละเอียดการขนส่ง 
ทางบก 

 
 

 

ทางรถไฟ 

 
 

 

ทางน้ำ 

 
 

 

ทางอากาศ 

 
 

 

ทางท่อ 

 
 

 

 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 7 

 

                                                                            

            แผนที่ทวีปอเมริกาใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.ให้นักเรียนเขียนตารางแสดงชื่อประเทศ เมืองหลวง พื้นที่ จำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากรในทวีป
อเมริกาใต้ จากนั้นนำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับประเทศที่มีประชากรจากน้อยไปหามาก 
 

ประเทศ เมืองหลวง 
พ้ืนที่  

(ตารากิโลเมตร) 
จำนวนประชากร 

(ล้านคน) 

ความหนาแน่น
ของประชากร 
(คน/ตาราง
กิโลเมตร) 

เรียงลำดับความ
หนาแน่นของประชากร 
 (จำนวนน้อยไปหามาก) 

      
      
      

 
*********หัวข้อที่ให้นำไปทำตาราง********* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ส23103 

 

1.ตำแหน่งที่ตั้ง............................................................................  

2.ขนาด.......................................................................................  

3.อาณาเขตติดต่อ 

- ทิศเหนือ........................................................... ........................... 

- ทิศตะวันออก..............................................................................  

- ทิศใต.้.............................................................. ........................... 

- ทิศตะวันตก................................................................................ 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 8 

 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 30  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 

มาตรฐาน ต 1.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1 , ม.3/2 
    ต 1.2  ตัวช้ีวัด ม.3/5 
 

 

คำชี้แจง ตอนที่ 1 จงเติม little / a little / few / a few ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

  1. We have _____________ time left. Let's try to get finished quickly.  
2. You have _____________ ideas left, so let's hear them.  
3. I have got very _____________ friends, so I'm alone most of the time.  
4. Would you like _____________ water?  
5. What you need is _____________ more self-confidence.  
6. _____________ is known about how the disease spreads.  
7. I'm sorry, but I speak _____________ Spanish. Can't we communicate in English?  
8. Very _____________ people went to see the movie.  
9. Mary managed to get _____________ piece of cake.  
10. She saves _____________ money every month because she wants to go on a cruise next  

summer.  
11. There are _____________ posts that are really worth reading. Most of them are rubbish.  
12. I have drunk _____________ water today, so I guess that's why I'm so thirsty.  
13. There are _____________ good books that I would recommend reading.  
14. Have you got any money left in your bank account? Yes, I have _____________, but not  very 

much.  
15. There are _____________ cities in the world that have a multicultural society.  
16. There was _____________ time to finish the project, so we had to work on weekends.  
17. We stayed in New York for _____________ days before moving on to the Midwest.  
18. I'd like to tell you _____________ about my childhood.  
19. I made very _____________ mistakes, so I got a very good mark.  
20. I see _____________ reason for giving him _____________ days off. 

 
 
 

แหล่งเรียนรู้ ชื่อ นาที 
Youtube 1.https://www.youtube.com/watch?v=QTxrIwM4yug&t=62s 

2. https://www.youtube.com/watch?v=tri7u632AaA 
50 

Website 3. https://www.engnow.in.th/2019/12/future-plan-i-am-going-to-vs-i-will 50 
Book 4. หนังสือเรียน Motivate ม.3 50 

https://www.youtube.com/watch?v=QTxrIwM4yug&t=62s


โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 9 

 

                                                                            

ตอนที่ 2 จงเติม some / any / someone / anyone / something / anything /somewhere / anywhere 
ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

1. Mum, have we got _____________ eggs I the fridge? – Of course, I bought _____________ 
yesterday.  
2. There's _____________ at the door. – Are you expecting _____________?  
3. Did you go _____________ last night?  
4. You've got to do _____________ about it. Otherwise the situation will get out of control.  
5. Choose _____________ number between 1 and 10. It doesn't matter which one.  
6. I can't find my cell phone. I must have left it _____________.  
7. I need _____________ tomatoes to make this salad. – Sorry, we haven't got _____________ 
at  home. – Well could you hop over to the greengrocer's and get _____________, please.  
8. I've got _____________ banknotes, but I don't have _____________ coins.  
9. This party is so boring. – Let's go _____________ else.  
10. Is there _____________ you need? – No, I'm just looking for _____________.  
11. Is there _____________ in the classroom with a blue sweater?  
12. John lives _____________ in London, but I don't really know the exact address.  
13. Does _____________ in the audience have a mobile phone?  
14. Could I have _____________ more coffee please?  
15. I would like to go _____________ this summer, but not just _____________. I'd like to travel  
abroad.  
16. _____________ can play this game. It's easy.  
17. I went shopping yesterday. I bought _____________ socks, but I didn't buy _____________ 
shoes.  
18. Have there been _____________ phone calls for me while I was out? – Yes, _____________ 
called an hour ago. There was _____________ he had to tell you.  
19. There isn't _____________ sitting at the table, but there's _____________ sitting at the bar. 
20. Where is my notebook? – I can't find it _____________.  
21. There must be _____________ you can add to our discussion. Just don't sit there without  
saying _____________.  
22. I don't want to go to the Jake's party. I don't know _____________ there.  
23. Can we go _____________ else to talk? It's so loud here.  
24. _____________ bus will take you to the town centre.  
25. There's _____________ I want to introduce to you. 
 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 10 

 

                                                                            

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนนำคำท่ีกำหนดมาใช้โครง Future simple tense 
 

1. They __________________________ driving to New York tomorrow evening. (DRIVE)  
2. I offered him a job last week and I think he __________________________ it. (TAKE)  
3. I hope the weather __________________________ nice when you get to Sardinia. (BE)  
4. We __________________________ married on June 25th. (GET)  
5. I suppose real estate prices __________________________ up again next year. (GO)  
6. What __________________________ when you grow up? – I __________________________ a  pilot. 
(YOU DO, BE)  
7. I am __________________________ football this afternoon so I can't make it to the party.  (PLAY)  
8. Put your wallet away. I __________________________ for the tickets. (PAY)  
9. I _____________________________ John at the airport tomorrow at 5.30. (MEET)  
10.Take the umbrella with you. I think it __________________________ in the afternoon. (RAIN)  
11.I think I __________________________ a cup of tea after all. (HAVE)  
12.Ask Mary. She __________________________ the answer (PROBABLY KNOW)  
13.Which car __________________________ to buy? (YOU PLAN)  
14.Jack missed the train. He __________________________ late again. (BE)  
15.All our stores __________________________ next Monday at 10.00 a.m. (OPEN)  
16.We __________________________ our holidays in France next year. (SPEND)  
17.What do you want to eat? – I think I __________________________ a sandwich. (HAVE)  
18.We have to go now. It__________________________ late. (GET)  
19.I can't talk about it now, but I __________________________ you a mail next week. (SEND)  
20.The Jacksons __________________________ a party tomorrow afternoon, but they haven't invited 
us. (HAVE) 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : อ23102 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 11 

 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 30  

 

ภารกิจที่..…. ประเทศต่างๆ 

 
ผลการเรียนรู้ ข้อ 3 ตอบโต้ด้วยประโยคสั้นๆที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา  ขอบคุณ  ขอโทษได้  

ข้อ 4 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวเป็นภาษาจีนสั้นๆได้ 
ข้อ 5 ให้ข้อมูลและความสำคัญของเทศกาล วันสำคัญ งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ของจีนได ้

 

คำชี้แจง 1. ให้นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆ และเติมตัวจีน พินอินและแปลไทยลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 
พร้อมตกแต่งให้สวยงามลงในสมุด  

 2. ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติของประเทศท่ีนักเรียนชื่นชอบมาสองประเทศ พร้อมเขียนภาษาจีน แปลไทย   
และตกแต่งให้สวยงามลงในสมุด 
 

1. ให้นักเรียนเติมตัวจีน พินอินและแปลไทยลงในช่องว่างให้ถูกต้อง พร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2. ให้นักเรียนวาดภาพธงชาติของประเทศท่ีนักเรียนชื่นชอบมาสองประเทศ พร้อมเขียนภาษาจีน แปลไทย และตกแต่งให้
สวยงาม 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : จ20202 

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________ 

______________________

______________________

______________________ 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 12 

 

                                                                            

เวลา 150 นาที  

คะแนน 10  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรูสู้่โลกกว้าง 
 

มาตรฐาน ศ 1.1  ตัวช้ีวัด ม.1/11  
   

คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้านิทรรศการศิลปะที่นักเรียนสนใจ 1 นิทรรศการ จากเว็บไซต์ google arts & culture  
ลิงก์ https://artsandculture.google.com/  (เวลา 100 นาที) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลที่เลือกนิทรรศการนี้ 

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

 

 

ชื่อนิทรรศการนี้ 

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

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศ23102 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 13 

 

                                                                            

เวลา 200 นาที  

คะแนน 10  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

มาตรฐาน ศ 3.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1 - ม.3/4 , ม.3/6 
    ศ 3.2  ตัวช้ีวัด ม.3/1   

   
คำชี้แจง ตอนที่ 1 ใหน้ักเรียนสืบค้นข้อมูลความสำคัญของนาฏศิลป์กับชีวิตมนุษย์ สรุปประเด็นสำคัญลงในช่องว่าง 

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อชุดการแสดง................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศ23102 

ลักษณะการแสดงท่ีชม 

  การแสดงที่เป็นเรื่องราว   การแสดงที่เป็นชุดเป็นตอน  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

จุดเด่นของการแสดง 

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

 

ประวัติ 

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

 

ความประทับใจที่ได้รับ : ………………..……………………… 

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

 

เหตุผลในการเลือกชม : …………………………………………. 

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

 

ประโยชน์ที่ได้รับ : ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

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



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 14 

 

                                                                            

เวลา 200 นาที  

คะแนน 20  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

มาตรฐาน ศ 3.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1 - ม.3/4 , ม.3/6 
    ศ 3.2  ตัวช้ีวัด ม.3/1  

   
คำชี้แจง ตอนที่ 2 ให้นักเรียนชมการแสดงละครไทยจากสื่ออินเทอร์เน็ตตามความสนใจ 1 เรื่อง พร้อมบันทึกข้อมูลลงใน
ช่องว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศ23102 

บทบาทและหน้าที่ 

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

 

ความสำคัญ 

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

 

การสืบสานและอนุรักษ์ 

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

 

คุณค่าและประโยชน์ 

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

 

ความสำคัญของนาฏศิลป์กับชีวิตมนุษย์ 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 15 

 

                                                                            

เวลา 450 นาที  

คะแนน 50  

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ง23102 / ส23104 / ก23907 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

มาตรฐาน ง 4.1  ตัวช้ีวัด ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 
   ส 4.3  ตัวช้ีวัด ม.3/2 
   กิจกรรมแนะแนว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาและวางแผนด้าน

การศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ   
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกอาชีพที่ตนสนใจ มา 1 อาชีพและอธิบายเหตุผลถึงความสำคัญของอาชีพที่เลือกกับเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างไร (สืบค้นหาความรู้จาก หนังสือการงานอาชีพ ง23102 หน้าที่ 166-189,หนังสือ
ประวัติศาสตร์ ส23104 หน้าที่ 177-185,www.stou.ac.th,www.jobinw.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 16 

 

                                                                            

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

เวลา 900 นาที  

คะแนน 70  

 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 
 

   งานประดิษฐ์ 2  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางใน          
งานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนออกแบบและประดิษฐ์ต้นบอนไซด์จากแป้งขนมปังเพื่อจำหน่าย มา 1 ชนิด พร้อมทั้งเขียนขั้นตอน
วิธ ีทำและถ่ายรูปชิ ้นงานที ่สำเร ็จแล้วติดลงบนใบงาน (สืบค้นหาความรู ้จาก www.Facebook.com.wecando, 
www.trueploopomy.com,YouTube storm kung) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ง23206 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 17 

 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 10  

 

ชื่อ___________________________นามสกลุ___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

ภารกิจที่..…. งานเขียนแบบ 2 
 

มาตรฐาน ง 1.1  ตัวช้ีวัด ม.1/3 
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำการศึกษาข้อมูล  และสร้างงานเขียนแบบOBLIQUE  พร้อมแสดงภาพฉาย 

1. ให้นักเรียนสร้างงานเขียนแบบOBLIQUE  พร้อมแสดงภาพฉาย (นักเรียนสามารถวัดขนาดจากรูป) 

 

 
 
ตอบคำถามให้ถูกต้อง 
1. ภาพประกอบแบบร่างมีลักษณะอย่างไร 

ก. ใช้ประกอบใบเสนอสินค้า  ข. แสดงการประกอบที่ซับซ้อน 
ค. บอกรายละเอียดการติดตั้งชัดเจน ง. เป็นการร่างแบบเพ่ือหาระยะส่วนประกอบ 

2. เมื่อนักเรียนได้รับมอบหมายให้ออกแบบเก้าอ้ีนักเรียน นักเรียนควรคำนึงถึงข้อใดมากที่สุด 
ก. เลือกวัสดุที่มีในท้องถิ่น ( Material ) ข. ความประหยัด (Economize) 
ค. ขนาดและสัดส่วน (Size)  ง. สีสันและความสวยงาม (Colour) 

3. ในการเขียนเพ่ือให้เห็นเส้นรอบรูปควรใช้เส้นชนิดใด 
ก. เส้นร่าง ข. เส้นระนาบตัด  ค. เส้นเต็ม         ง. เส้นประ 

4. การเขียนภาพที่มีเส้นยกระดับยกระดับ 45 องศา จากเส้นระดับเพียงเส้นเดียว เรียกว่าภาพอะไร 
ก. ภาพไอโซเมตริก (Isometric)            ข. ภาพออบริค (Oblique) 
ค. ภาพทัศนียภาพ (Perspective)         ง. ภาพฉาย (Orthograpic) 

5.  โต๊ะขนาดจริงยาว 100 เซนติเมตร ถ้าต้องการเขียนลงในกระดาษเขียนแบบให้ภาพลดลงเหลือ 10 เซนติเมตร จะต้อง
ใช้มาตราส่วนเท่าใด 

ก. 100:10 ข. 1:10  ค. 10:1  ง. 1:100 

 

 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ง23204 



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 18 

 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 20  

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

มาตรฐาน พ 5.1 ตัวชี้วัด ม.3/4    

คำชี้แจง  ให้นักเรียนวิเคราะห์ผลของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่อสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ อธิบายผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น บันทึกข้อมูลลงในแผนภาพความคิดนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลของเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล ์

ต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
______________
______________
______________
______________   

ผลของเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ต่อ

สุขภาพ 

__________

__________

__________

__________

_____ 

______________ 

ต่อตนเอง 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________ 

ต่อครอบครัว 

____________
____________
____________
____________
____________
____________
___ 

ต่อสังคม 

____________
____________
____________
____________
____________
____________
___ 

ต่อตนเอง 

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________ 

ต่อครอบครัว 

____________
____________
____________
____________
____________
____________
___ 

ต่อสังคม 

____________
____________
____________
____________
____________
____________
___ 

 

เคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล ์

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : พ23102  



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 19 

 

                                                                            

เวลา 450 นาที  

คะแนน 20  

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง 
 

มาตรฐานที่ ว 2.3 ตัวช้ีวัด ม.3/5 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า และความต้านทาน
ไฟฟ้าของการต่อตัวต้านทาน แบบอนุกรมและขนานได้    

คำชี ้แจง  ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี ่ยวกับการต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานแล้วให้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้าของการต่อวงจรในแต่ละแบบ  

การต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน 
1. การต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบอนุกรม 

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

2. การต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบขนาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มเติม จาก QR Code  --------->                       (50 นาที) 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ว21102  



โรงเรียนมัธยมวดัศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ชุดท่ี 3  หน้า 20 

 

                                                                            

เวลา 150 นาที  

คะแนน 10  

 

ชื่อ___________________________นามสกุล___________________________ชัน้______เลขที_่_____ 

ภารกิจที่..…. เรียนรู้สู่โลกกว้าง  
(เหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์) 

 

มาตรฐานที่ ว 2.3 ตัวช้ีวัด ม.3/3    

1. ให้นักเรียนค้นหาตัวอย่างสถานการณ์ที่แสดงถึงเหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์มา 1 ตัวอย่าง อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
กระดานข่าว คลิปวิดีโอ โพสต์ หรืออ่ืน ๆ 
สถานการณ์ท่ีกลุ่มนักเรียนเลือก คือ ................................................................................................................................. 
แหล่งข้อมลู ...................................................................................................................................................................... 
  
สถานการณ์แสดงถึงเหตุผลวิบัติ เนื่องจาก …………………………………………………………………………………………………………. 
  
 
  
  
2. นักเรียนมีวิธีการป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุผลวิบัติกับตนเองได้อย่างไรบ้าง 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประยุกต์กจิกรรมจากคู่มือครูรายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) | ม.3 | สสวท. 
 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ว23104  


