
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

 

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

ชั้น ม.4/.................เลขที่.......................... 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

 
ภารกิจที่ .................... : เทศกาลงาน 4 ภาค 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ : ต 1.3 ม.4 - 6/1, ค 3.2 ม.4/1, ง 1.1 ม.4 - 6/4, ศ 2.1 ม.4 – 6/7, ศ 2.2 ม.4 – 6/3, ศ3.1 ม.4 – 6/3 
ผลการเรียนรู้ : ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นท่ีเลือกจากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลได้ถูกต้อง 

1. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการแสดง 4 ภาคของไทยพร้อมเลือกวาดภาพหรือปริ้นภาพการแสดงติดในใบงานคนละ 1 การแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลังจบการแสดงผู้ชมสามารถมอบพวงมาลัยให้นักแสดงด้วยพวงมาลัยชนิดใดได้บ้าง (150 นาที : 10 คะแนน) 
 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
3. ให้นักเรียนเลือกเทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับการดูหนัง ฟังเพลง จากนั้นวิเคราะห์ตามโจทย์ต่อไปนี้ (150 นาที : 10 คะแนน) 

เทคโนโลยีท่ีเลือก คือ ......................................................................................................................................................................................................
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
คาดการณ์ลักษณะของเทคโนโลยีนั้นท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต....................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 

4. จากจ านวนนักแสดงสามารถจัดเป็น 3 แถวหน้ากระดาน โดยคนแรกเป็นผู้ชายคนสุดท้ายเป็นผู้หญิงสามารถจัดเรียงได้
ท้ังหมดกี่วิธี (75 นาที : 10 คะแนน) 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
5. จากจ านวนนักแสดงสามารถจัดเป็น 4 แถวหน้ากระดาน โดยใครยืนต าแหน่งใดก็ได้สามารถจัดเรียงได้ท้ังหมดกี่วิธี (10 คะแนน) 

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

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

ชื่อชุดการแสดง................................................ (150 นาท ี: 20 คะแนน) 

 

เวลา 750 นาที  

คะแนน 80  

 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

6. ให้นักเรียนแสดงท่าร าท่ีจากโจทย์ข้อ 1 พร้อมท้ังอัดวีดีโอและอัพโหลดวีดีโอขึ้น youtube และท าการคัดลอก URL ส่งทางแช
ทกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ครูสุพรรณี  ดวงมรกต ค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค าว่า วิธีการอัพโหลดวีดีโอลง youtube ด้วยมือถือ(150 
นาที : 10 คะแนน) 

7. Make the Past Simple sentences about your watching Thai performance. (75 seconds : 20 score) 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล ....................................................................................................... ช้ัน ............................ เลขท่ี ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้นักเรียนดูวีดีโอบทเรียนจากลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=lYgYVyYtCxw (เวลา 30 นาที) 
นักเรียนแปลค าศัพท์เพื่อท าแบบฝึกจากลิงค์ http://119.46.166.126/self_all/selfaccess8/m2/658/lesson4/page1.php (เวลา 45 นาที) 

นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียนหน้า 98 – 102 และติดตามทางกลุ่ม line ค31102 ม.4 (เวลา 150 นาที) 

https://www.youtube.com/watch?v=lYgYVyYtCxw
http://119.46.166.126/self_all/selfaccess8/m2/658/lesson4/page1.php


โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจที่ .................... : คุณรู้สึกอย่างไร....? 
มาตรฐานการเรียนรู้ : ต 1.2 ม.4/3 , ต 1.2 ม.4/5, ค 3.2 ม.4/1 

1. Fill in the blanks with the correct words listed below. (75 seconds : 20 score) 
 
 
 

1. Laura is …………………………… because she lost her job. 
2. The boy is …………………………… because he won the prize at school. 
3. The man saw a thief, so he is …………………………… . 
4. She is …………………………… because she heard a joke. 
5. David has just finished work. He is …………………………… . 
6. Lucas is …………………………… because he hasn’t got his favorite toy. 
7. My neighbor is very …………………………… because my music too loud. 
8. Mia is …………………………… today. She doesn’t feel like doing anything. 
9. Jim is …………………………… because he can’t find his mobile. 
10.  The man is ……………………………. There’s too much on his mind. 

 
 

2. หากนักเรียนอ่านหนังสอืสอบแล้วเกิดความเครียดนกัเรียนมีวิธีจัดการกับความเครียดนัน้อย่างไร (เวลา 150 นาที: 20 คะแนน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  
3. มีวิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 6 ตัวจากค าว่า “scared” ได้ทั้งหมดก่ีวิธี (10 คะแนน) 

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

 

4. เรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 5 ตัวจากค าว่า “bored” โดยที่ตัวแรกเป็นตัวอักษร r จะเหลือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมด 
ก่ีวิธี (10 คะแนน) 

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

worried thoughtful  angry  exhausted happy  disappointed 
hungry  hysterical  scared  amused bored  thirsty 

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนจากลิงค ์https://www.youtube.com/watch?v=7uY2HrQ9qQ8 (30 นาที) 

 

เวลา 300 นาที  

คะแนน 40  

 

นักเรียนศึกษาค าศัพท์เพื่อท าแบบฝึกหัดจากลิงค ์https://www.dailyenglish.in.th/feeling-emotion-vocabularies/  (เวลา 45 นาที) 
 

นักเรียนศึกษาเน้ือหาท าแบบฝึกหัด med.mahidol.ac.th (เวลา 45 นาที)
whttps://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/%E0%B8
%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8

%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94-
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81
%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5

%E0%B8%A2%E0%B8%94/  
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/%E0%B8
%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8

%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94-
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81
%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8%94/https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/kno
wledge/article/47/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8
%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8

%A2%E0%B8%94-
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81
%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5

%E0%B8%A2%E0%B8%94/ (เวลา 45 นาที) 
https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/47/%E0%B8
%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8

https://www.youtube.com/watch?v=7uY2HrQ9qQ8
https://www.dailyenglish.in.th/feeling-emotion-vocabularies/


โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

5. เรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 10 ตัวจากค าว่า “hysterical” โดยที่ตัวแรกเป็นตัวอักษร s และอักษรตัวสุดท้ายเป็น Y จะจัดวิธีการ
เรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดก่ีวิธี (10 คะแนน) 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือ - สกุล ....................................................................................................... ช้ัน ............................ เลขท่ี ........................... 
 

นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียนหน้า 98 – 102 และติดตามทางกลุ่ม line ค31102 ม.4 และท าใบงาน (เวลา 150 นาที) 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจที่........เพลงปลุกใจ 

ศ 31102 ผลการเรียนรู้ท่ี มีความรู้ความเข้าใจหลกัการน าดนตรีมาบรรเลงประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 

ส 30202 ผลการเรียนรู้ท่ี เห็นคุณค่าและวิเคราะห์เอกลักษณ์ของไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 
พระพุทธศาสนา ประเพณี อาหารไทย มารยาทไทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย ศึกษาแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และมรดกของชาติ 
ว 30105 มาตรฐานการเรียนรู้ ว 4.2 ม.4/1 
ค าช้ีแจง 1. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เพลงปลุกใจ จากอินเทอร์เน็ตโดยเลือกเพลงท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เอกลักษณ์ไทยและมรดก
ไทย และตอบค าถาม  

1.จากข้อมูลที่นักเรียนท าการศึกษาค้นคว้านักเรียนท าการเลือกเพลงอะไร พร้อมทั้งบอกเหตุผลที่เลือกเพลงนี้ (100 นาที  
15 คะแนน) .............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
2.ให้นักเรียนเขียนเนือ้เพลงจากเพลงที่เลือก (100 นาที 15 คะแนน)       
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 

3.บอกความหมายของเพลง (100 นาที  10 คะแนน) 
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

เวลา 450 นาที 
คะแนน 55 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

4. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าตัวอย่างโครงงานที่แสดงเอกลักษณ์และมรดกไทยมา 2 โครงงาน โดยให้เขียนลายละเอียดของ
โครงงานตามหัวข้อที่ก าหนดให้ ดังนี้ (150 นาที 15 คะแนน) 
4.1 โครงงานที่ 1 
   ชื่อโครงงาน...................................................................................................................................................... 
   ชื่อผู้จัดท าโครงงาน......................................................................................................................................... 
   ที่มาและความส าคัญของโครงงาน
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4.2 โครงงานที่ 2 
   ชื่อโครงงาน...................................................................................................................................................... 
   ชื่อผู้จัดท าโครงงาน.......................................................................................................................................... 
   ที่มาและความส าคัญของโครงงาน
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   วัตถุประสงค์ของโครงงาน............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
5.จากโครงงานที่ศึกษาหากนักเรียนต้องท าโครงงานในหัวข้อดังกล่าวนักเรียนจะท าโครงงานอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

บูรณาการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศ 31102 ส 30202 ว 30105 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจที่............วิถีชีวิตของสังคมไทยในสมัยสุโขทัย  

มาตรฐานที่ ท2.1 ม.4-6/1  เขียนเรียงความ 
มาตรฐานที่ ส4.3 ม.4-6/1  สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
       ส4.3 ม.4-6/2  วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยต่าง ๆ 
       ส2.1 ม.4-6/3  ปฏิบัติตนและมีส่วนสนับสนุนให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

    และสังคมโลก 
ผลการเรียนรู้ที่  1.1  นักเรียนสามารถอ่านและเขียนบทความท่ีก าหนดให้ได้ 
  1.3  นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติตามค าส่ังได้ 
  1.5  นักเรียนสามารถถาม ตอบ ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานได้  
ค าช้ีแจง: ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง “วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย” อย่างน้อย 15 บรรทัด อีกท้ังให้นักเรียน 
หาค าศัพท์จากเนื้อเรื่อง ท่ีเป็นค านามและค ากริยาในภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบอกค าอ่านของค าศัพท์มา 
อย่างละ 10 ค า  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 300 นาที  

คะแนน 50  

วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 

- ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน้าท่ี 148 – 152 
- ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชาภาษาไทยจากคิวอาร์โค้ด ของแต่ละห้อง ดังนี้ 

 

   

 

 

 

ช่ือ_______________________นามสกุล____________________ช้ัน_______เลขท่ี_______ 

 

ค านามจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมค าอ่าน 10 ค า 

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

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

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

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

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

ค ากริยาจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมค าอ่าน 10 ค า 

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

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

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

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

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

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

 

 

ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 

บูรณาการ ท31102, ส31103, ส31104, อ31202 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจท่ี.......My story  

ผลการเรียนรู้ 
1.1 นักเรียนสามารถอ่านและเขียนบทความท่ีก าหนดให้ได้ 
1.2 นักเรียนสามารถสะกดค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
ผลการเรียนรู้ 
1. นักเรียนรู้จักและเข้าใจในตนเองสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
ค าสั่ง: ให้นักเรียนออกแบบประวัติส่วนตัวและตกแต่งให้สวยงามน่าอ่าน 
 

เขียนประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครงาน 
 
 
 
 
 
 

             
               
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ - สกุล ....................................................................................................... ช้ัน ............................ เลขท่ี ........................... 
 

เวลา 150 
นาที 

 

คะแนน 10  



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ค าสั่ง: ให้นักเรียนเขียนท่ีอยู่ของตนเองและของเพือ่นเป็นภาษาอังกฤษ  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ช่ือ_______________________นามสกุล____________________ช้ัน_______เลขท่ี_______ 

 

 
 
 
 
 
 
 

บูรณาการ อ31202/ก31904 
 

To. 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 From 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ใบความรู้ 

วิธีการเขียนท่ีอยู่เป็นภาษาอังกฤษ – Address Writing 
→ อพาร์ตเมนท์ ภาษาอังกฤษคือ Apartment ย่อเป็น Apt 
→ อาคาร ภาษาอังกฤษ คือ Building ย่อเป็น Bldg 
→ ช้ัน ภาษาอังกฤษคือ floor มักย่อเป็น 1st floor, 2nd floor เป็นต้น 
→ บ้านเลขท่ี ภาษาอังกฤษ คือ  House No. 
→ หมู่บ้าน ภาษาอังกฤษ คือ Village 
→ หมู่ท่ี ภาษาอังกฤษ คือ Village No. 
→ ตรอก ภาษาอังกฤษ คือ Alley 
→ ซอย ภาษาอังกฤษ คือ Lane 
→ ถนน ภาษาอังกฤษ คือ Road ย่อเป็น Rd. หรือ Streee ย่อเป็น St. 
→ ต าบล / แขวง ภาษาอังกฤษ คือ Sub-district/ Sub-area 
→ อ าเภอ / เขต ภาษาอังกฤษ คือDistrict / Area 
→ จังหวัด ภาษาอังกฤษ คือ Province 
→ รหัสไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ คือ Postal Code 
แต่ในทางปฏิบัติ การเขียนท่ีอยู่นั้น ไม่ได้ใช้ทุกค าท่ีกล่าวมา และบางค าจะทับศัพท์ภาษาไทยเลย เช่น 
→ หมู ่ ภาษาอังกฤษคือ Moo   (หมู่ 3 – Moo 3) 
→ ซอย  ภาษาอังกฤษคือ Soi   (ซอย 10 – Soi 10) 
→ บ้าน ภาษาอังกฤษคือ Ban หรือ Baan เห็นใช้กันสองแบบ 
→ ต าบล ภาษาอังกฤษคือ Tambon  (Tombon Banmai – ต าบลบ้านใหม่) 
→ อ าเภอ ภาษาอังกฤษคือ Amphoe  (Amphoe Muang – อ าเภอเมือง 
→ จังหวัด เขียนเป็น Changwat (Changwat Suring – จังหวัดสุรินทร์) 

ตัวอย่างการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ เลขที่ส่วนตัว ถ้าเป็นการส่งข้ามประเทศก็ใส่ชื่อประเทศด้วย 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน 
เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 
10400 

Tourism Authority of Thailand 
11600  New Petchaburi Rd. 
Khwaeng Makkasan 
Khet Ratchathewi 
Bangkok 
10400 
Thailand 
 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ตัวอย่างการเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ เป็นชือ่อาคาร 
ท่ีอยู่ภาษาไทย:                                                                    ท่ีอยู่ภาษาอังกฤษ: 
 
 
 
 
 
 
 

การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ เป็นชื่อหมู่บ้าน 
ท่ีอยู่ภาษาไทย:                                              ท่ีอยู่ภาษาอังกฤษ: 
 
 
 
 
 
 
 
https://xn--
12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0
%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B
8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานสมอลแอร์ 
อาคารเกรท ช้ันสอง 
ซอยลาดพร้าว 110 ถนนลาดพร้าว 
แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
10240 
 
 

Small Air Office 
Great Bldg, 2nd Fl 
Soi Lat Phrao 110, Lat Phrao Rd 
Klong Chan, Bang Kapi 
Bangkok 
Thailand 
10240 
 

42 Moo 1 Baan Sang Kae 
Sadao 
Buached 
Surin 
32230 
 

42 หมู่ 1 บ้านสังแก 
ต าบลสะเดา 
อ าเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร์ 
32230 
 

https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/
https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9/


โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจที่ ..... พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 

ผลการเรียนรู้ที่ 1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดข้ึนในสิ่งมีชีวิต บอกความส าคัญของการระบุปัญหา สมมุติฐานและวิธีการตรวจสอบ
สมมติฐานและการออกแบบการทลอง  

       2. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏบิัติการ และวัดปริมาณต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ ได้
ถูกต้องเหมาะสม 
          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง 1. ให้นักเรียนศึกษาโครงสร้างของสารอินทรีย์ (organic Substance) และบอกธาตุใดบ้างท่ีเป็นองค์ประกอบหลักใน
โมเลกุลสารอินทรีย์  

ตารางที่ 2.2 หมู่ฟังก์ช่ันบางชนิดท่ีเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ 
ช่ือ โครงสร้าง (วาดรูป) แหล่งท่ีพบ 

ไฮดรอกซิล (Hydroxyl)   
 
 
 

คาร์บอกซิล (Carboxyl)   
 
 
 

คาร์บอนิล กลุ่มคีโตน (ketone) 
 

  
 
 
 

อะมิโน (amino)  
 
 

 
 
 
 

ซัลฟ์ไฮดริล (Sulfhydryl)   
 
 

ฟอสเฟต (phosphate)  
 
 
 

 

 

 

 

 

เวลา 300 นาที  
คะแนน 20 คะแนน  



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

กิจกรรมการทดสอบสารอินทรีย ์

การทดสอบคาร์โบไฮเดรต ผลการทดสอบ 
1. การทดสอบมอโนแซ็กคาไรด์ และโอลิโกแซ็กคาไรด์ 
คาร์โบไฮเดรตพวกท่ีมีรสหวาน ทดสอบโดยใช้สารละลาย
เบเนดิกส์ ซึ่งมีสีฟ้า 

 

ผลการทดสอบเป็นดังนี้ เมื่อน าน้ าตาลกลูโคส + สารละลาย
เบเนดิกส์ แล้วน าไปต้ม จะเปล่ียนสีสารละลายเบเนดิกส์จาก           
สีฟ้าเปน็ตะกอนสีส้มแดง  

2. คาร์โบไฮเดรตพวกท่ีมีรสไม่หวาน หรือ แป้ง ทดสอบ
โดยใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งมีสีน้ าตาลเหลือง 

 

ผลการทดสอบเป็นดังนี้  แป้ง + สารละลายไอโอดีน จะเปล่ียน
สีสารละลายไอโอดีนจากสีน้ าตาลเป็นสีน้ าเงิน หรือ ม่วงด า 

วิธีทดสอบโปรตีน ทดสอบด้วยการน าอาหารมาทดสอบ
กับสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ซึ่งมีสีฟ้า             
และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือเรียกว่า                
การทดสอบไบยูเร็ต 

 

ผลการทดสอบเป็นดังนี้  
    โปรตีน + (สารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟต + สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ จะเปล่ียนสีสารละลายดังกล่าวจากสีฟ้า
เป็นสีม่วงแกมแดง 

 
 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ข้อสอบเน้นการคิด  
1. น าหลอดทดลอง 2 หลอด ท่ีประกอบด้วยสารต่างกัน ดังนี้  

หลอดท่ี 1 ประกอบด้วยน้ าตาลทราย 1 กรัม ละลายในน้ า 9 กรัม  
หลอดท่ี 2 ประกอบด้วยน้ าตาลทราย 1 กรัม ละลายในน้ า 9 กรัม และเติม HCL ลงไปเล็กน้อย  

เมื่อหยดสารละลายเบเนดิกต์ลงไปในหลดทดลองท้ัง 2 หลอด ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อสรุปแล้วเติมเครื่องหมาย  และ 
 หน้าข้อความต่อไปนี้  

………………….หลอดท่ี  1 จะเกิดปฏิกิริยาได้ต้องมีการให้ความร้อน 
………………….การเติม HCL ในหลอดทดลองท่ี 2 ไม่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา 
………………….สารละลายในหลอดท่ี 1 และ 2 จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ  
………………….หลอดท่ี 2 จะเกิดตะกอนสีแดงอิฐ เนื่องจากโครงสร้างของน้ าตาลมีหมู่คาร์บอนิล 
………………….การเติม HCL ในหลอดทดลองท่ี 2 จะช่วยให้เกิดปฏิกิริยา ไฮโดรลิซีส ได้น้ าตาลโมเลกุลด่ียว 
2. โครงสร้างของกรดอะมิโน มีธาตุใดเป็นองค์ประกอบบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. พันธะเพปไทด์เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะมีสารใดเกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ลิพิดละลายน้ าได้หรือไม่ และละลายในสารละลายใดได้บ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. กรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวแตกต่างกันอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ช่ือ_______________________นามสกุล____________________ช้ัน_______เลขท่ี_______ 
บูรณาการโดย ว31201/ ว31202 / ว31203 

วิธีทดสอบไขมัน ผลการทดสอบ 
ทดสอบด้วยการน าน้ ามันพืชหรืออาหารไปถูกับกระดาษ
ประมาณ 3-4 ครั้ง 

 

ผลการทดสอบเป็นดังนี้  
ถ้ามีลักษณะ โปร่งแสง แสดงว่า เป็นไขมัน 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

 
ภารกิจที่ ..... ศีล 8 การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครวัและสงัคม 
มาตรฐานตัวชี้วัด ส 1.1 ม.4-6/12, ม4-6/13 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนเขยีนค ำตอบลงในตำรำง 

ศีล 8 (พร้อมความหมาย) มีดงัน้ี 

1                                                                                                               1 

2                                                                                                               1 

3                                                                                                               1 

4                                                                                                               1 

5                                                                                                               1 

6                                                                                                               1 

7                                                                                                               1 

                                                                                                               1 

8                                                                                                               1 

 
ข้อปฏิบติัได้ยากคือข้อใดอธิบายเหตผุล 

                                                                                                               1 
                                                                                                               1                                                                                                
                                                               1 
                                                                                                               1 

 

การปฏิบติัตนต่อพระสงฆต์ามหลกัทิศ 6 มีดงัน้ี ยกตวัอย่างการปฏิบติั 

  

  

  

  

  

  

     

     

     

     

     

     
 

 

รหัส ส 3110 
 

เวลา 300 นาที  
คะแนน 10 คะแนน  

ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………………… ช้ัน ม.4/….. เลขท่ี………… 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจที่......... ฟังก์ชันและแรงโน้มถ่วงของดวงดาว 
                     (เฉพาะสายวทิย์-คณิต) เฉพาะ ม.4/1 

ว30102 ตัวชี้วัด  ว 3.1 ม.6/4,10    
ผลการเรียนรู้ (ค31202) 

1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟังก์ชัน เขียนกราฟของฟังก์ชัน และสร้างฟังก์ชันจากโจทย์ ปัญหาที่
ก าหนดให้ได้ 

2. น าความรู้เรื่องฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้ 
ผลการเรียนรู้  (ว31201) 

3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคง
ตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก และค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ท าให้วัตถุมีน้ าหนัก รวมทั้งค านวณปริมาณต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ค าสั่ง 1. ให้นักเรียนสืบค้นหาบทนิยามหรือสมบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของฟังก์ชันมาให้ครบถ้วนพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จงตอบค าถามเกี่ยวกับฟังก์ชันต่อไปนี ้
 
 
 
 
 

เวลา 
1300
นาที 

 

คะแนน 20  



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

1. จงหาโดเมนและเรนจ์ พร้อมตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลด จากฟังก์ชันท่ีก าหนด 
1) ( ) 2 9f x x   
2) ( ) 1f x x    

2. ให้ ( ) 3 5f x x   และ 2( ) 1g x x   จงหา 
     2.1 ( (0))f g   และ ( (0))g f  
    2.2 ( (4))f f  และ ( (1))g g  
    2.3 ( 2)fog  และ ( 2)gof   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

3. ชายคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศในแนวดิ่ง ถ้าความสูงจากพื้นดินมีหน่วยเป็นฟุต ซึ่งหาได้จาก 2( ) 2 3s t t t     
เมื่อ t แทนระยะเวลาต้ังแต่เริ่มโยนลูกบอลมีหน่วยเป็นวินาที จงหาว่า 

a) กราฟของความสูงเทียบกับเวลาเป็นอย่างไรจงพลอตกราฟ 
b) หาจุดวกกลับของกราฟ  
c) ลูกบอลนี้ลอยอยู่บนอากาศท้ังส้ินกี่วินาทีก่อนถึงพื้น 
d) จุดสูงสุดท่ีลูกบอลลอยขึ้นไปคือกี่ฟุต 
e) จงหาความเร็วเฉล่ียของลูกบอลโดยใช้ความชันของกราฟ ช่วงเวลา 1-2 วินาที และ 2-3 วินาที 
f) จงหาความเร็ว ณ วินาทีท่ี 2 โดยใช้ความชันจากเส้นสัมผัสกราฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นท่ีส าหรับวาดกราฟ 
4. ดาวเคราะห์ TOI 700 d เป็นดาวเคราะห์ท่ีค้นพบโดยองค์การ NASA ซึ่งเป็นดวงดาวที่มีความเหมาะสมต่อการ

ด ารงชีวิตอยู่ของส่ิงมีชีวิต โคจรรอบดาวยักษ์แดง TOI 700 มีขนาดรัศมีเป็น 1.20 เท่าเทียบกับโลก มีมวลเป็น 1.7 เท่าของ
โลก จงตอบค าถามต่อไปนี้ 

4.1) ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์นี้มีค่าเท่าใด  
4.2) หากน าวัตถุจากโลกท่ีมีมวล 50 กิโลกรัม ช่ังท่ีดาวเคราะห์ดวงนี้จะมีมวลและน้ าหนักเท่าใด 
4.3) หากท าการโยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง บนดาวเคราะห์นี้ ด้วยความเร็วเริ่มต้น 20 เมตรต่อวินาที จงเขียนฟังก์ชันของการ

กระจัดของวัตถุนี้ต่อเวลา 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

4.4) ฟังก์ชันจากข้อ 3 ณ จุดสูงสุดของการโยน จะอยู่ห่างจากพื้นกี่เมตร และวัตถุท่ีโยนจะมีเวลาอยู่บนอากาศท้ังส้ินกี่

นาที (ไม่คิดแรงต้านอากาศ)   (Hint:ใช้การวาดกราฟหาจุดตัดช่วย) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   บูรณาการ ค31202/ว31201 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล.....................................................................................................ชั้น................ .................เลขที่.............. 



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

ภารกิจท่ี........ 

เฉพาะ ม.4/2 , 4/3 

ผลการเรียนรู้ 1 อธบิายประวัติความเป็นมาของกีฬาเปตองได้ 
ให้นักเรียนเขียนประวัติกีฬาเปตองสากลและประวัติกีฬาเปตองในประเทศไทยมาอย่าง
ละเอียด 
 
ประวัติกีฬาเปตองสากล 

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

 

ประวัติกีฬาเปตองต่างประเทศ 

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

 

 

 

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

รหัส พ30202 

เวลา 150 นาที  

คะแนน 10  



โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 2 หน้า..............  
 

 

             เฉพาะ ม.4/3 
          ภารกิจท่ี........ 

ผลการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการรุกการรับและการเข้าท าประตู  
 
 
 
 

 

 

ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีปฏิบัติส่งลูกบอลแฮนบอลท่ีถูกต้อง พร้อมวาดรูปลงในช่องว่างให้ถูก 

เวลา 150 นาที  

คะแนน 10  

 

ช่ือ___________________นามสกุล_______________ช้ัน ม.4/3 เลขท่ี______ 

                                                                                                           รหัส พ 30204 

 

แหล่งการเรียนรู ้ ชื่อ นาที 
1.ศึกษาข้อมูลใน Google เรื่องการสง่ลูกบอลแฮนบอล 20 
2.ศึกษาข้อมูลใน Youtube เรื่องการสง่ลูกบอลแฮนบอล 5.46 

 


