
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 1 
 

                                                                            

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

  
 
 

ชื่อ...................................................... ชั้น ม.3/...... เลขที.่........... 
 

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ชุดที่ 2 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 2 
 

                                                                            

เวลา 450 นาที  

คะแนน 20  

 

ภารกิจที่..…. อาชีพในฝนั 

มาตรฐาน ท 4.1  ตัวชี้วัด ม.3/5 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับคำศัพท์บัญญัติทางวิชาชีพต่อไปนี้ 
1. ศัพท์วงการบันเทิง 

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

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

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

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

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

2. ศัพท์ทางการแพทย์ 

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

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

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

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

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

3. ศัพท์ทางนักจิตวิทยา 

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

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

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

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

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

4. ศัพท์ทางนิติศาสตร์ 

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

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

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

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

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

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

 

 
ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ท23102 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 3 
 

                                                                            

เวลา 550 นาที  

คะแนน 100  

 

ภารกิจที่..…. อาชีพในฝนั 

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

คำช้ีแจง 
1. ให้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเรียน หน้า  181 – 230  แล้วสรุปเนื้อหาทฤษีบทเกี่ยวกับวงกลมลงในกระดาษ  
    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/นะครบั 
    2. ศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี  YouTube: https://youtu.be/IBmVEHoOLnE สรุป:ทฤษฎีเกี่ยวกับมุมในวงกลม 
       3. ศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี  YouTube: https://youtu.be/S0KMPl5AohE  สรุป:วงกลม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ค23102 / ค20206 / ศ23102 

https://youtu.be/IBmVEHoOLnE


โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 4 
 

                                                                            

เวลา 600 นาที  

คะแนน 40  

 

ภารกิจที่..…. อาชีพในฝนั 

มาตรฐาน ว 2.3 ตัวชี้วัด ม.3/6 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและนำมาอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ (เวลาเรียน 450 นาที : คะแนน) 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น 
1. ตัวต้านทาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ตัวเก็บประจุ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

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

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

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 
………………………………………………..……………….. . 

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.) 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 5 
 

                                                                            

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 ……………………………………….. . 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ว23102 / อ31102 

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


โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 6 
 

                                                                            

เวลา 200 นาที  

คะแนน 20  

 

ภารกิจที่..…. อาชีพในฝนั 

มาตรฐาน ส 5.2  ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2 
มาตรฐาน ต 1.1 ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/4 
มาตรฐาน ต 4.2 ตัวชี้วัด ม.3/2 
 

คำช้ีแจง ตอนท่ี 1 หากนักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ท่ีต้องพานักท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่าง ๆ ภารกิจนี้ให้นักเรียนบอกท่ีต้ังและ
ลักษณะสำคัญของสถานท่ีท่ีกำหนดให้แล้วตอบคำถามในตอนท่ี 2 

 

 
Grand Canyon 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 
Mount Mitchell 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 
Mississippi 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 

 
Bahamas 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 
 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 7 
 

                                                                            

 

 
Lake Superior 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 
New York City 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 
Newfoundland 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

Statue of lberty 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 
Niagara Fall 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 8 
 

                                                                            

 

 
Times Square 

 
ท่ีต้ัง................................................................................................... 
ลักษณะสำคัญ................................................................................... 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
......................................................................................................... 

 
ตอนท่ี 2 ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1._____________________the largest of the Great Lakes of North America. The lake is bounded by 
Ontario and Minnesota to the north and west, and Wisconsin and Michigan to the south. It is generally 
considered the largest freshwater lake in the world by surface area. It is the world's third-largest 
freshwater lake by volume. 
2._____________________A large island off the coast of eastern Canada, which, along with Labrador, 
has composed the Canadian province of Newfoundland and Labrador since 1949. 
3._____________________a major North American river and the chief river of the United States; rises in 
northern Minnesota and flows southward into the Gulf of Mexico. 
4._____________________is an island country of the Lucayan Archipelago consisting of more than 700 
islands, cays, and islets in the Atlantic Ocean; north of Cuba and Hispaniola; northwest of the Turks and 
Caicos Islands; southeast of the U.S. state of Florida and east of the Florida Keys. 
5._____________________is the highest peak of the Appalachian Mountains and the highest peak in 
mainland eastern North America. It is located near Burnsville in Yancey County, North Carolina, in the 
Black Mountain subrange of the Appalachians, and about 19 miles northeast of Asheville.  
6._____________________a large statue of a woman holding a lighted torch above her head in New 
York City. 
7._____________________the largest city in the United States of America. It consists of five boroughs: 
Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens and Staten Island.  
8._____________________the collective name for three waterfalls that straddle the international border 
between the Canadian province of Ontario and the U.S. state of New York.  
 9._____________________the area of Manhattan around the intersection of Broadway and Seventh 
Avenue; heart of the New York theater district; site of annual celebration of New Year's. 
10._____________________An enormous national park and gorge, carved by the Colorado River, located 
in Arizona. 

 
 ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ส23103 / อ23102 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/large
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/statue
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holding
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lighted
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/torch
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head


โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 9 
 

                                                                            

เวลา 100 นาที  

คะแนน 10  

 

ภารกิจที่..…. อาชีพในฝนั 

มาตรฐาน ส 1.1  ตัวชี้วัด ม.3/5 
 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่างท่ีสนใจมา 1 บุคคลแล้ววิเคราะห์คุณธรรมท่ีควรนำมาเป็น
แบบอย่างในชีวิตประจำวัน 

 
 

------------------------------------------------------ 

ประวัติพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

คุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

 
ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ส23103 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 10 
 

                                                                            

เวลา 200 นาที  

คะแนน 10  

 

ภารกิจที่..…. อาชีพในฝนั 

มาตรฐาน ส 5.2 ตัวชี้วัด ม.3/2 , ม.3/2 , ม.3/3 
    ศ 1.1  ตัวชี้วัด ม.1/7 , ม.1/10 
 
 

แหล่งเรียนรู ้ ช่ือ นาที 
Google อาชีพของคนในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก คอสตาริกา 150 

 

คำช้ีแจง ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอาชีพของประชากรในประเทศท่ีกำหนดให้ประเทศละอย่างน้อย 5 อาชีพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพในอเมริกาเหนือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศคอสตาริกา 

ประเทศแคนาดา 
ประเทศเม็กซิโก 

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ส23103 / ศ23102 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 11 
 

                                                                            

เวลา 200 นาที  

คะแนน 20  

 

ภารกิจท่ี..…. อาชีพในฝัน 
 

มาตรฐาน ศ 1.1  ตัวชี้วัด ม.1/7 , ม.1/10 
    ศ 3.2  ตัวชี้วัด ม.3/1 , ม.3/2  
       ส 5.2 ตัวชี้วัด ม.3/2 , ม.3/2 , ม.3/3 

   
คำชี้แจง จากการศึกษาค้นคว้าอาชีพของประชากรในประเทศในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ใหน้ักเรียนเลือกประเทศท่ีน่าสนใจ เพียง 1 ประเทศ ศึกษาข้อมูลการประกอบอาชีพ และจุดเด่นของประเทศนั้น ๆ 

นำมาออกแบบสร้างสรรค์ เป็นชุดแต่งกายประจำชาติ ระบายสีสันให้สวยงาม พร้อมท้ังบันทึกข้อมูลตามหัวข้อท่ีกำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(วาดภาพ) 

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศ23102 / ส23104 

แนวคิดในการออกแบบชุดการแสดง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
จุดเด่นในการออกแบบชุดการแสดง 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 

ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

การนำชุดการแสดงไปใช้ 

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

ชื่อชุดการแสดง 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 12 
 

                                                                            

เวลา 450 นาที  

คะแนน 50  

 

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ง23102 / ส23104 / ก23907 

ภารกิจท่ี..…. อาชีพในฝัน 
 

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

การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ   
   
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกเขียนใบสมัครงานในอาชีพที่ตนสนใจ มา 1 อาชีพและอธิบายเหตุผลถึงความสำคัญของอาชีพ

กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร (สืบค้นหาความรู้จาก หนังสือการงานอาชีพ ง23102 หน้าที่ 166-189,หนังสือ

ประวัติศาสตร์ ส23104 หน้าท่ี 81-84,www.stou.ac.th,www.jobinw.com)  
 

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

 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 13 
 

                                                                            

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

เวลา 600 นาที  

คะแนน 50  

 

 ภารกิจท่ี..…. อาชีพในฝัน 
 

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

การศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ   
   
คำชี้แจง  ให้นักเรียนออกแบบและประดิษฐ์เครื่องประดับไทยจากแป้งขนมปังมา 1 ชนิด พร้อมทั้งเขียนขั้นตอนวิธีทำ

และถ ่ายร ูปช ิ ้นงานท ี ่ สำเร ็จแล ้วต ิดลงบนใบงาน (ส ืบค ้นหาความร ู ้ จาก ww.sentangsedtee.com.articie, 

www.trueploopomy.com,YouTube Thai PBS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
ขั้นตอนวิธีทำ..................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ง23206 / ศ23102 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 14 
 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 10  

 

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

ภารกิจท่ี..…. งานเขียนแบบ 2 
 

มาตรฐาน ง 1.1  ตัวชี้วัด ม.1/3 
   
คำช้ีแจง  ให้นักเรียนทำการศึกษาข้อมูล  และสร้างงานเขียนแบบOBLIQUE  พร้อมแสดงภาพฉาย 

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 / 5 - 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ง23204 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 15 
 

                                                                            
ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

เวลา 450 นาที  

คะแนน 30  

 

ภารกิจท่ี..…. รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย 
มาตรฐาน ว 4.2 ตัวชี้วัด ม.3/4 
   พ 5.1 ตัวชี้วัด ม.3/3 
1. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook) รายวิชา ว23104 
2. สถานการณ์ที่นักเรียนได้รับ คือ สถานการณ์ที่ .......... 
3. จากสถานการณ์ในข้อ 2 นักเรียนคาดว่า 
 ผู้ให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ 
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 
 บุคคลท่ีได้รับผลกระทบ 
.......................................................................................................................................................................................................
 ผลกระทบท่ีได้รับ คือ  
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4. จากสถานการณ์ หากมีผู ้อื ่นโพสต์ข้อมูลนี้ในเครือข่ายสังคมและแท็กนักเรียนด้วย นักเรียนจะปฏิบั ติอย่างไร ให้ทำ
เครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[  ] ไม่เผยแพร ่  [  ] เผยแพร่ต่อ  [  ] บันทึกเก็บไว ้   [  ] กดไลก์ (Like) 
[  ] คอมเมนต์ต่อโพสต์ [  ] บล็อกผู้โพสต์  [  ] แจ้งผู้โพสต์ให้แก้ไขข้อความ [  ] แจ้งผู้โพสต์ให้ลบออก 
[  ] แจ้งผู้ปกครองหรือคร ู [  ] แจ้งเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือตำรวจ  [  ] รายงานปัญหากับผู้ให้บริการ 
[  ] ลบแท็ก  [  ] ต้ังค่าไม่ให้แท็กถ้าไม่ได้รับอนุญาต [  ] อื่น ๆ โปรดระบุ......................................... 
5. ให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ข่าวลวง แล้ววิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีการแชร์สู่สังคมและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานี้ 
 ตัวอย่างสถานการณ์  
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
 แหล่งข้อมูล  
.......................................................................................................................................................................................................
 ผู้สร้างหรือผู้เผยแพรส่ื่อนัน้มีวัตถุประสงค์อะไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
 มีบุคคลใดท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้บ้าง อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................
 นักเรียนมีแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างไร 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

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

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ว23104 / พ23102  



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 2  หน้า 16 
 

                                                                            

เวลา 300 นาที  

คะแนน 20  

 

ช่ือ___________________________นามสกุล___________________________ช้ัน______เลขท่ี______ 

ภารกิจท่ี..…. อาชีพในฝัน 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อ1 อธิบายเกี่ยวกับระบบการออกเสียงในภาษาจีน  
           ข้อ2 บอกคำ กลุ่มคำ และประโยคเกี่ยวกับอาหาร ของใช้ใกล้ตัว จำนวนคำศัพท์ 100-150 คำ 

คำช้ีแจ้ง ตอนท่ี 1 ให้นักเรียนค้นคว้าคำศัพท์ภาษาจีนเกีย่วกับอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับสถานท่ีท่ีกำหนดให้ถูกต้อง 
(เขียนคำตอบลงสมุด) 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4.  
 
 
 
 
5.  

 

 
 

คำช้ีแจ้ง  ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนวาดภาพอาชีพท่ีตนเองช่ืนชอบมา 1 อาชีพ พร้อมระบุภาษาจีนกำกับภาพใหถู้กต้อง และ
ตกแต่งให้สวยงาม (ทำลงสมุด) 

อาชีพที่เก่ียวข้อง 

คำศัพท์ภาษาจีน      

พินอิน       

แปลภาษาไทย      

อาชีพที่เก่ียวข้อง 

คำศัพท์ภาษาจีน      

พินอิน       

แปลภาษาไทย      

อาชีพที่เก่ียวข้อง 

คำศัพท์ภาษาจีน      

พินอิน       

แปลภาษาไทย      

อาชีพที่เก่ียวข้อง 

คำศัพท์ภาษาจีน      

พินอิน       

แปลภาษาไทย      

อาชีพที่เก่ียวข้อง 

คำศัพท์ภาษาจีน      

พินอิน       

แปลภาษาไทย      

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  จ20202 

อาชีพ      

คำศัพท์ภาษาจีน     


