โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 7
สัปดาหที่ 8
สัปดาหที่ 9
สัปดาหที่ 10
สัปดาหที่ 11
สัปดาหที่ 12
สัปดาหที่ 13
สัปดาหที่ 14
สัปดาหที่ 15
สัปดาหที่ 16
สัปดาหที่ 17
สัปดาหที่ 18
สัปดาหที่ 19
สัปดาหที่ 20
หมายเหตุ

15 - 17 พ.ค. 62
20 – 24 พ.ค.62
27 – 31 พ.ค.62
3 – 7 มิ.ย.62
10-14 มิ.ย.62
17 – 21 มิ.ย.62
24 – 28 มิ.ย.62
1 – 5 ก.ค.62
8 – 12 ก.ค.62
15 – 19 ก.ค.62
22 -26 ก.ค.62
29 ก.ค. – 2 ส.ค..62
5 – 9 ส.ค.62
12 – 16 ส.ค.62
19 – 23 ส.ค.62
26 – 30 ส.ค.62
2 – 6 ก.ย.62
9 – 13 ก.ย.62
16 -20 ก.ย.62
23 – 27 ก.ย.62

กําหนดการและภาระงาน(การบ,าน/กิจกรรมรายวิชา) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได,

สัปดาหที่
1–4

5–6

6-9

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตร1 (ค21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
เข,าใจจํานวนตกรรยะและความสัมพันธของจํานวน
- แบบฝ<กหัดทักษะการจํานวนตรงข,าม และ
ตรรกยะและใช,สมบัติของจํานวนตรรกยะในการ
เปรียบเทียบจํานวนเต็ม
แก,ป8ญหา(จํานวนเต็ม)
- แบบฝ<กหัดทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร
จํานวนเต็ม
- แบบฝ<กหัดทักษะคุณสมบัติของจํานวนเต็ม
- ใบงาน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหาร
และ คุณสมบัติของจํานวนเต็ม
เข,าใจและใช,ความรู,ทางเรขาคณิตในการวิเคราะหหา -แบบฝ<กทักษะการสร,างรูปเรขาคณิตและสมบัติ
ความสัมพันธระหวAางเรขาคณิตสองมิติและรูป
ของรูปเรขาคณิต
เรขาคณิตสามมิติ(มิติสัมพันธของรูปเรขาคณิต)
-วาดภาพรูปเรขาคณิต 3 มิติ จากภาพ 2 มิติทั้ง
สามด,าน
-แบบฝ<กหัดการสังเกตรูปและสมบัติของรูป
เรขาคณิต
- แบบฝ<กหัดการระบุภาพ 2 มิติทั้ง 3 ด,าน
- แบบฝ<กการระบุภาพสองมิติทั้ง 3 ด,าน เมื่อ
กําหนดภาพ 3 มิติ
-ประดิษฐรูปเรขาคณิตสามมิติจากลูกบาศก
ใช,ความรู,ทางเรขาคณิตและเครื่องมือเชAนวงเวียน และ -แบบฝ<กทักษะการสร,างเส,นตรง สAวนของเส,นตรง
สันตรง รวมทั้งโปรแกรม GSP หรือโปรแกรม
และมุมขนาดตAางๆ
เรขาคณิตพลวัตอื่นๆเพื่อสร,างรูปเรขาคณิต ตลอดจน -แบบทดสอบการสร,างมุมขนาดตAางๆ
นําความรู,เกี่ยวกับการสร,างนี้ไปประยุกตใช,ในการ
- ใบงานการสร,างรูปเรขาคณิตในท,องถิ่นของตน
แก,ป8ญหาในชีวิตจริง(การสร,างทางเรขาคณิต)
-แบบฝ<กทักษะการสร,างเส,นตรง สAวนของเส,นตรง
และมุมขนาดตAางๆ
- ใบงาน การสร,างมุมขนาดตAางๆ

สัปดาหที่
10 – 15

16 - 19

20

ตัวชี้วัด
เข,าใจจํานวนตกรรยะและความสัมพันธของจํานวน
ตรรกยะและใช,สมบัติของจํานวนตรรกยะในการ
แก,ป8ญหา(เศษสAวนและทศนิยม)

ภาระงาน
แบบฝ<กหัดการบวก ลบ คูณ หาร เศษสAวนและ
ทศนิยม
- แบบฝ<กหัดโจทยป8ญหาเศษสAวนและทศนิยม
- ใบงาน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารและโจทย
ป8ญหาเศษสAวน
- ใบงาน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารและโจทย
ป8ญหาทศนิยม
เข,าใจและใช,สมบัติของเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปJน -แบบฝ<กทักษะการเขียนจํานวนตAางๆให,อยูAในรูป
จํานวนเต็มบวกในการแก,ป8ญหาคณิตศาสตรและ
เลขยกกําลังการคูณหารเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลัง
ป8ญหาในชีวิตจริง(เลขยกกําลัง)
เปJนจํานวนเต็มและสมบัติอื่นๆของเลขยกกําลัง
-ใบงานเรื่องการคูณหารเลขยกกําลัง
-แบบฝ<กทักษะการเขียนแสดงจํานวนในรูปสัญ
กรณวิทยาศาสตรและการบวก ลบจํานวนใน
รูปสัญกรณวิทยาศาสตร
-แบบทดสอบการบวก ลบจํานวนในรูปสัญกรณ
วิทยาศาสตร
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

week
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
11-12
13
14
15
16-17
18
19
20

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตรสากล (ค21201) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Agenda/Topic
Assessment
Integers Introduction
Workbook
Addition of Integers
Workbook/students state the rule
Subtraction of Integers
Worksheet/students state the rule
Multiplication of Integers
Worksheet/students state the rule
Division of Integers
Worksheet/students state the rule
Order of Operations
Worksheet.
Problem-Solving
Comprehension
Revision
Explain the rules/Quiz
Fraction Introduction
worksheet
Addition and Subtraction of Fractions
worksheet
Multiplication of Fractions
worksheet
Division of Fractions
worksheet
Fractions to Decimals and Vice Versa
Ask random questions
Operations with Decimals
Worksheet
Problem-Solving
Quiz Proper
Revision
Quiz Proper
Final Exam
-

สัปดาหที่
1-2

3-4

5-6
7
8-9

10 - 12
13 - 14
15 - 16

17 - 18

19
20

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาไทย 1 (ท 21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1.อAานออกเสียงบทร,อยแก,วและบทร,อยกรองได,
- ทAองบทอาขยานจากเรื่อง นิราศภูเขาทอง
ถูกต,อง เหมาะสมกับเรื่องที่อAาน
19.ทAองจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร,อยกรอง
ที่มีคุณคAาตามความสนใจ
2. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อAาน
- แบบทดสอบ เรื่อง การเขียน ยAอความและการ
4.ปฏิบัติตามคูAมือแนะนําวิธีการใช,งานของเครื่องมือ อAานจับใจความ
หรือเครื่องใช,ในระดับที่ยากขึ้น
6. มีมารยาทในการอAาน
8. เขียนยAอความจากเรื่องที่อAาน
10. มีมารยาทในการเขียน
16. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อAาน
- แบบทดสอบ เรื่อง นิราศภูเขาทอง
13.อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
- แบบทดสอบ เรื่อง เสียงในภาษา
5.วิเคราะหคุณคAาที่ได,รับจากการอAานงานเขียนอยAาง - ใบงานวิเคราะหคุณคAาเรื่อง โคลงโลกนิติ
หลากหลาย เพื่อนําไปใช,แก,ป8ญหาในชีวิต
17.วิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมที่อAานพร,อมยก
เหตุผลประกอบ
3.ระบุเหตุและผล และข,อเท็จจริงกับข,อคิดเห็นจาก - แบบทดสอบ เรื่อง ราชาธิราช
เรื่องที่อAาน
14.วิเคราะหชนิดและหน,าที่ของคําในประโยค
- แบบทดสอบ เรื่อง ชนิดของคํา
15.แตAงบทร,อยกรอง
- ใบงาน เรื่องการแตAง กาพยยานี 11 จากเรื่อง
18.สรุปความรู,และข,อคิดจากการอAานเพื่อประยุกตใช, กาพยเหAฯ
ในชีวิตจริง
7.เขียนสื่อสารโดยใช,ถ,อยคําถูกต,อง ชัดเจนเหมาะสม - ใบงาน เรื่อง การเขียน
และสละสลวย
- หนังสือนอกเวลา
9.เขียนจดหมายสAวนตัวและจดหมายกิจธุระ
11. พูดสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่ฟ8งและดู
- พูดแนะนําตัวเอง
12. มีมารยาทในการฟ8ง การดู และการพูด
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาหมอภาษาพัฒนาท%องถิ่น1 (ท21201) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-3
1. ออกเสียงคําในภาษาไทยและพูดได,อยAางชัดเจน
-แบบทดสอบการอAานออกเสียง
ถูกต,องตามอักขรวิธีเปJนแบบอยAางได,ตั้งใจฝ<กหัด
-แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา
พัฒนาการออกเสียงภาษาไทยของตนเองอยูAเสมอ
4-9

1-18
10

11-12

13

14-15
16-18

2. ผันเสียงวรรณยุกตที่ประสมอยูAกับอักษรสามหมูA
อักษรควบ อักษรนํา คําเปJน คําตายได,อยAางถูกต,อง
คลAองแคลAว

-ใบงานการผันวรรณยุกต
-ใบงานคําควบกล้ํา
-ใบงานอักษรนํา
-ใบงานคําเปJนคําตาย
6. มีจิตสํานึกในความเปJนเจ,าของภาษาและมีศรัทธาที่ -สังเกตพฤติกรรมในการทํากิจกรรมและทํางาน
จะแก,ป8ญหาอยAางจริงจัง
1. ออกเสียงคําในภาษาไทยและพูดได,อยAางชัดเจน
-แบบทดสอบการอAานออกเสียง
ถูกต,องตามอักขรวิธีเปJนแบบอยAางได,ตั้งใจฝ<กหัด
พัฒนาการออกเสียงภาษาไทยของตนเองอยูAเสมอ
2. ผันเสียงวรรณยุกตที่ประสมอยูAกับอักษรสามหมูA
-ใบงานการผันวรรณยุกต
อักษรควบ อักษรนํา คําเปJน คําตายได,อยAางถูกต,อง -ใบงานคําควบกล้ํา
คลAองแคลAว
-ใบงานอักษรนํา
-ใบงานคําเปJนคําตาย
3. ตระหนักในความสําคัญของป8ญหาการใช,ภาษาไทย -แบบทดสอบการเขียน
ในการสื่อสาร เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป8ญหา
การใช,ภาษาไทยในป8จจุบัน
4. เขียนรายงานการศึกษาค,นคว,าและโครงงาน
-ปฏิบัติ
-ใบงานการเขียนรายงาน
5.พูดแสดงความรู,สึกนิยมยกยAองผู,ใช,ภาษาไทยได,
-ปฏิบัติ
ถูกต,องงดงาม
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2

สัปดาหที่

1-2

3

4

5-6

7

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาศาสตร 1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. เปรียบเทียบรูปรAาง ลักษณะ และโครงสร,างของ
เซลลพืชและเซลลสัตว รวมทั้งบรรยายหน,าที่ของผนัง
เซลล เยื่อหุ,มเซลล
ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย
และคลอโรพลาสต (ว 1.2 ม.1/1)
2.ใช,กล,องจุลทรรศนใช,แสงศึกษาเซลล และโครงสร,าง การทดลองรูปรAางและสAวนประกอบของเซลลพืช
ตAาง ๆ ภายในเซลล (ว 1.2 ม.1/2)
เซลลสัตว
3. อธิบายความสัมพันธระหวAางรูปรAาง กับการทํา
หน,าที่ของเซลล (ว 1.2 ม.1/3)
4. อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล
เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ จนเปJนสิ่งมีชีวิต
(ว 1.2 ม.1/4)
5. อธิบายกระบวนการแพรAและออสโมซิสจาก
หลักฐานเชิงประจักษ และยกตัวอยAางการแพรAและ
ทดลองการออสโมซิส
ออสโมซิสในชีวิตประจําวัน (ว 1.2 ม.1/5)
6. ระบุป8จจัยที่จําเปJนในการสังเคราะหด,วยแสงและ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะหด,วยแสง โดยใช,
หลักฐานเชิงประจักษ (ว 1.2 ม.1/6)
7. อธิบายความสําคัญของการสังเคราะหด,วยแสงของ
การทดลองการสังเคราะหแสงของพืช
พืชตAอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล,อม(ว 1.2 ม.1/7)
8. ตระหนักในคุณคAาของพืชที่มีตAอสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล,อม โดยการรAวมกันปลูกและดูแลรักษาต,นไม,
ในโรงเรียนและชุมชน (ว 1.2 ม.1/8)
9. บรรยายลักษณะและหน,าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม
(ว 1.2 ม.1/9)
ทดลองการลําเลียงน้ําและอาหารของพืช
10. เขียนแผนภาพที่บรรยายทิศทางการลําเลียงสาร
ในไซเล็มและโฟลเอ็มของพืช(ว 1.2 ม.1/10)

สัปดาหที่

8-9

10-11

12

13

ตัวชี้วัด
11. อธิบายการสืบพันธุ
12.อธิบายลักษณะโครงสร,างของดอกที่มีสAวนทําให,
เกิดการถAายเรณู รวมทั้งบรรยาย การปฏิสนธิของพืช
ดอก การเกิดผลและเมล็ด การกระจายเมล็ด และการ
งอกของเมล็ด (ว 1.2 ม.1/12)
13. ตระหนักถึงความสําคัญของสัตวที่ชAวยในการถAาย
เรณูของพืชดอก โดยการไมAทําลายชีวิตของสัตวที่ชAวย
ในการถAายเรณู (ว 1.2 ม.1/13)
14. อธิบายความสําคัญของธาตุอาหารบางชนิดที่มีผล
ตAอการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของพืช
(ว 1.2 ม.1/14)
15. เลือกใช,ปุwยที่มีธาตุอาหารเหมาะสมกับพืชใน
สถานการณที่กําหนด (ว 1.2 ม.1/15)
16. เลือกวิธีการขยายพันธุพืชให,เหมาะสมกับความ
ต,องการของมนุษย โดยใช,ความรู,เกี่ยวกับการสืบพันธุ
ของพืช (ว 1.2 ม.1/16)
17. อธิบายความสําคัญของเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชในการใช,ประโยชนด,านตAาง ๆ (ว 1.2
ม.1/17)
18. ตระหนักถึงประโยชนของการขยายพันธุพืช โดย
การนําความรู,ไปใช,ในชีวิตประจําวัน (ว 1.2 ม.1/18)
19. อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุ
โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โดยใช,หลักฐานเชิง
ประจักษที่ได,จากการสังเกตและการทดสอบ และใช,
สารสนเทศที่ได,จากแหลAงข,อมูลตAาง ๆ รวมทั้งจัดกลุAม
ธาตุเปJนโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ (ว2.1 ม. 1/1)
20. วิเคราะหผลจากการใช,ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสี ที่มีตAอสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล,อม
เศรษฐกิจและสังคม จากข,อมูลที่รวบรวมได,
(ว2.1 ม. 1/2)
21. ตระหนักถึงคุณคAาของการใช,ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่ง
โลหะ ธาตุกัมมันตรังสี โดยเสนอแนวทางการใช,ธาตุ
อยAางปลอดภัย คุ,มคAา (ว2.1 ม. 1/3)

ภาระงาน

ใบงานสAวนประกอบของดอกไม,

วิดีโอการขยายพันธุพืช

ใบงานสมบัติธาตุ

ใบงานการใช,ประโยชนธาตุกัมมันตรังสี

สัปดาหที่

14-15

16

17-18

19
20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
22. เปรียบเทียบจุดเดือด จุดหลอมเหลวของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม โดยการวัดอุณหภูมิ เขียนกราฟ
แปลความหมายข,อมูลจากกราฟ หรือสารสนเทศ
คุ,มคAา (ว2.1 ม. 1/4)
ทดลองสมบัติของสาร
23. อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแนAนของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม (ว2.1 ม. 1/5)
24. ใช,เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสาร
บริสุทธิ์และสารผสม (ว2.1 ม. 1/6)
25. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวAางอะตอม ธาตุ
และสารประกอบ โดยใช,แบบจําลองและสารสนเทศ
(ว2.1 ม. 1/7)
การคํานวณหาคAา โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน
26. อธิบายโครงสร,างอะตอมที่ประกอบด,วยโปรตอน
นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยใช,แบบจําลอง
(ว2.1 ม. 1/8)
27. อธิบายและเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาค แรง
ยึดเหนี่ยวระหวAางอนุภาค และการเคลื่อนที่ของ
แบบจําลองการเรียงตัวของอนุภาคของสาร
อนุภาคของสสารชนิดเดียวกันในสถานะของแข็ง
ของเหลว และแกyส โดยใช,แบบจําลอง (ว2.1 ม. 1/9)
28. อธิบายความสัมพันธระหวAางพลังงานความร,อน
กับการเปลี่ยนสถานะของสสาร โดยใช,หลักฐานเชิง
คํานวณการเปลี่ยนสถานะของสาร
ประจักษและแบบจําลอง (ว2.1 ม. 1/10)
สอบสรุปประเมินครั้งที่ 2/2562

week
1

2-3

4-5

6-7

8-10

11

12-13

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาศาสตรสากล (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Agenda/Topic
Assessment
1. The students should be able to finish the pretest. Paper and pen activity
2. The students should be informed of the disciplines
of the study and the course.
1. The students should be able to understand cell. Paper and pen activity
2. The students should be able to explain the cell
Mind mapping
theory and identify the scientists who should be
Brainstorming
credited for the theory.
3. The students should be able to recognize the
importance of cell in performing functions among
organisms.
4. The students are expected to differentiate
Diagram and labeling
between prokaryotic and eukaryotic cell.
Paper and pen
5. The students should be able to identify the
structures and functions of a bacteria cell.
6. The students are expected to differentiate
Venn diagram
between a plant cell and animal cell.
Paper and pen
7. The students should be able to characterize a
Group activity
plant cell and an animal cell by giving examples and Drawing and coloring
identifying the structure and functions of each type.
8. The students should be able to explain the
Group activity
functions of the different parts of the cell.
Paper and pen
9. The students should be able to identify the parts Labeling
of a typical plant and animal cell.
Online activity and quiz
10. The students should be able to identify the
Drawing a diagram
different parts of a plant’s leaves and their functions. Pen and paper
11. The students should be able to understand the Pen and paper
role of a plant’s leaves in its nutrition.
Online activity
12. The students should be able to explain the
process of photosynthesis, by word and formula
equation.

week

14-15

16-17

18-19

20

Agenda/Topic
13. The students should be able to define
transpiration and explain why it occurs in plants.
14. Describe how the driving force for water
movement and any resistances to its flow through the
plant are the two major components controlling rates
of transpiration.
15. The students should be able to understand and
learn to differentiate between active and passive
transport mechanisms.

Assessment
Simple experiment
Video analysis
Pen and paper

Venn diagram
Pen and paper

16. The students should be able to give examples of Diagram drawing and labeling
both active and passive transport.
Online quiz and activity
17. The students should be able to understand how
substances move into and out of the plasma
membrane.
Exams

โรงเรียนอัสสัมขัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาการคํานวณ (ว21103) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สัปดาหที่
1-2

3-6

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช,แนวคิด
- แบบทดสอบการเรียน
นามธรรมเพื่อแก,ป8ญหาหรืออธิบายการทํางานที่พบใน - ใบงานที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม
ชีวิตจริง
- ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกใบงานสรุปผังมโน
ทัศน (Concept Mapping) เรื่อง แนวคิดเชิง
นามธรรม
-แบบฝ<กทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยAางงAาย - ใบงานที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต%น
เพื่อแก,ป8ญหาทางคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร
-ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบผังมโนทัศน
(Concept Mapping) เรื่อง การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเบื้องต,น
-แบบฝ<กทักษะใบงานที่ 3 เรื่อง ซอฟตแวรที่ใช,ใน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
- ใบงานที่ 4 เรื่อง ผังงาน
-ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบผังมโนทัศน
(Concept Mapping) เรื่อง การออกแบบและ
เขียนโปรแกรมเบื้องต,น
-แบบฝ<กทักษะใบงานที่ 3 เรื่อง ซอฟตแวรที่ใช,ใน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
- ใบงานที่ 5 เรื่อง ข,อมูลปฐมภูมิ

7-13

ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอยAางงAาย
เพื่อแก,ป8ญหาทางคณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตร

14-16

ว 4.2 ม. 1/3 รวบรวมข,อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล
นําเสนอข,อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงคโดยใช, -ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรผังมโนทัศน (Concept
ซอฟตแวร หรือบริการบนอินเทอรเน็ตที่หลากหลาย Mapping) เรื่องช,อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
-แบบฝ<กทักษะใบงานที่ 3 เรื่อง ซอฟตแวร
ว 4.1 ม.1/4 ใช,เทคโนโลยีสารสนเทศอยAางปลอดภัย - ใบงานที่ 6 เรื่อง การใช%เทคโนโลยีอยSาง
ใช,สื่อและแหลAงข,อมูลตามข,อกําหนดและข,อตกลง
ปลอดภัย
-ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบผังมโนทัศน
(Concept Mapping) เรื่อง การใช%เทคโนโลยี
อยSางปลอดภัย
-แบบฝ<กทักษะใบงานที่ 7 เรื่อง แหลAงข,อมูลตาม
ข,อกําหนดและข,อตกลง

17-20

สัปดาหที่
1-8

17-20

1-6

7-11

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสังคมศึกษาฯ1 (ว21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1.อธิบายการเผยแผA พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ -วิเคราะหการเผยแผAพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ตนนับถือสูAประเทศไทย(ส1.1 ม.1/1)
ที่ตนนับถือสูAประเทศไทย
2.วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
-วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือที่มีตAอสภาพแวดล,อมในสังคมไทย ศาสนาที่ตนนับถือที่มีตAอสภาพแวดล,อมใน
สังคมไทย
รวมทั้งการพัฒนาตนและครอบครับ (ส1.1 ม.1/2)
3.วิเคราะหพุทธประวัติตั้งแตAประสูติจนถึงบําเพ็ญทุกร -วิเคราะหพุทธประวัติ
กิริยา หรือประวัติศาสตรที่ตนนับถือตามที่กําหนด
-วิเคราะหประวัติสาวก
(ส1.1 ม.1/3)
4.วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอยAางการดําเนิน
ชีวิตและข,อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเลAา
และศาสนิกชนตัวอยAางตามที่กําหนด (ส1.1 ม.1/4)
5.อธิบายพุทธคุณและข,อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ -วิเคราะหหลักธรรม
4 หรือ หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
เห็นคุณคAา และนําไปพัฒนาแก,ป8ญหาของตนเองและ
ครอบครัว (ส1.1 ม.1/5)
6.ปฎิบัติตามกฎหมายในการคุ,มครองสิทธิของบุคคล -ปฏิบัติ
-วิเคราะหความสามารถของตนเองในการทํา
(ส2.1 ม.1/1)
7.ระบุความสามารถของตนเองในการทําประโยชนตAอ ประโยชนตAอสังคมและประเทศชาติ
สังคมและประเทศชาติ (ส2.1 ม.1/2)
-วิเคราะหป8จจัยในการสร,างความสัมพันธที่ดีหรือ
8.อภิปรายเกี่ยวกับคุณคAาทางวัฒนธรรมที่เปJนป8จจัย อาจนําไปสูAความเข,าใจผิดตAอกัน
-วิเคราะหการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
ในการสร,างความสัมพันธที่ดีหรืออาจนําไปสูAความ
และผู,อื่น
เข,าใจผิดตAอกัน (ส2.1 ม.1/3)
9.แสดงออกถึงการเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเอง
และผู,อื่น (ส2.1 ม.1/4)
10. อธิบายหลักการ เจตนารมณ โครงสร,างและสาะ -วิเคราะหโครงสร,างและสาะสําคัญของ
สําคัญของรัฐธรรมนูญแหAงราชอาณาจักรไทยฉบับ
รัฐธรรมนูญแหAงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ป8จจุบัน (ส2.2 ม.1/1)
-วิเคราะหบทบาทการถAวงดุลอํานาจอธิปไตย
11. วิเคราะหบทบาทการถAวงดุลอํานาจอธิปไตยใน
-ปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแหAงราชอาณาจักรไทยฉบับป8จจุบัน
(ส2.2 ม.1/1)
12. ปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหAง
ราชอาณาจักรไทยฉบับป8จจุบันที่เกี่ยวข,องกับตนเอง
(ส2.2 ม.1/3)

สัปดาหที่
12-20

ตัวชี้วัด
13 อธิบายความหมายและความสําคัญของ
เศรษฐศาสตร (ส3.1 ม.1/1)
14 วิเคราะหคAานิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในสังคม ซึ่งสAงผลตAอเศรษฐกิจของชุมชนและ
ประเทศ (ส3.1 ม.1/2)
15 อธิบายความเปJนมา หลักการและความสําคัญของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตAอสังคมไทย
(ส3.1 ม.1/3)
16 วิเคราะหบทบาทหน,าที่และความแตกตAางของ
สถาบันการเงินแตAละประเภทและธนาคารกลาง
(ส3.2 ม.1/1)
17 ยกตัวอยAางที่สะท,อนให,เห็นการพึ่งพาอาศัยกัน
และการแขAงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
(ส3.2 ม.1/2)
18 ระบุป8จจัยที่มีอิทธิพลตAอการกําหนดอุปสงคและ
อุปทาน (ส3.2 ม.1/3)
19 อภิปรายผลของการมีกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน
ทางป8ญญา (ส3.2 ม.1/4)

ภาระงาน
-วิเคราะหความสําคัญของเศรษฐศาสตร
-วิเคราะหหลักการและความสําคัญของปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
-วิเคราะห
-วิเคราะหบทบาทหน,าที่และความแตกตAางของ
สถาบันการเงิน
-วิเคราะหการแขAงขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ
-วิเคราะหป8จจัยที่มีอิทธิพลตAอการกําหนดอุปสงค
และอุปทาน
-วิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางป8ญญา

สัปดาหที่
1-3

4-5

6-10

11-15

16-19

20

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาประวัติศาสตร 1 (ส21102) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
ตัวชี้วัด ส4.1 ม.1/1
วิเคราะหความสําคัญของเวลา
1. วิเคราะหความสําคัญของเวลาในการศึกษา
ประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด ส4.1 ม.1/2
เปรียบเทียบศักราช
2. เทียบศักราชตามระบบตAาง ๆ ที่ใช,ศึกษา
ประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด ส 4.1 ม.1/3
ปฏิบัติงานกลุAม
3.นําวิธีการทางประวัติศาสตรมาใช,ศึกษาเหตุการณ
ทางประวัติศาสตร
ตัวชี้วัด ส4.2 ม.1/1
ปฏิบัติงานกลุAม
4. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศตAาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต,
ตัวชี้วัด ส4.2 ม.1/2
ปฏิบัติงานกลุAม
5. ระบุความสําคัญของแหลAงอารยธรรมในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต,
สอบสรุปประเมินครั้งที่ 2/2562

สัปดาหที่
5
7

8-9

10-13

14-15

16-18

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษ 1 (อ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ คํา
-นําเสนอป)ายสัญลักษณชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยายที่ฟ%ง และอาน
2.อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บท -อานออกเสียงขาว / ประกาศ
รอยกรอง และบทละครสั้น (skit) ถูกตองตาม
หลักการอาน
3.สนทนาและเขียนโตตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง -สนทนาตามสถานการณตางๆ ใกลตั ว ประสบการณ- สถานการณ- ขาว /
เหตุการณ- ประเด็นที่อยูในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอยางตอเนื่องและเหมาะสม
4.ใชคําขอรอง ใหคําแนะนํา คําชี้แจง และอธิบายตาม --บทบาทสมมติ
สถานการณ5 พูดและเขียนแสดงความตองการ เสนอและใหความ
ชวยเหลือ ตอนรับและปฏิเสธการให ความชวยเหลือ
ในสถานการณ-ตางๆ อยางเหมาะสมและความคิดเห็น
อยางมีประสิทธิภาพ
6. พู ด และเขี ย นบรรยายเกี่ ย วกั บ ตนเอง กิ จ วั ต ร
ประจําวัน ประสบการณ- และขาว/ เหตุการณ-ที่อยูใน
ความสนใจของสังคม
7 พูดและเขียนสรุปใจความสําคัญ / แกนสาระ หัวขอ -เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อาน
เรื่อง (topic )ที่ไดจากการวิเคราะห- เรื่อง/ เหตุการณที่อยูในความสนใจของสังคม
8 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
เรื่องตางๆใกลตัวและประสบการณ- พรอมทั้งให
เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
9.คนควารวบรวมและสรุปมูล/ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ -นําเสนองานโฆษณา
กั บ กลุ มสาระการเรี ย นรู อื่ น จากแหลงเรี ย นรู และ
นําเสนอดวยการพูด/การเขียน
10. ใชภาษาสื่อสารในสถานการณ-จริง/สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นในหองเรียนสถานศึกษา และชุมชน
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษ อSาน-เขียน 1 (อ21201) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-3
1. อAานออกเสียงคํา วลี สํานวน ประโยค ข,อความ
แบบฝ<ก
บทอAานและเรื่องสั้นได,ถูกต,องตามหลักการอAาน
4-5
2.อAานจับใจความและสรุปใจความสาคัญจากบทอAาน แบบฝ<ก
(unseen passage)
6-7
3. เขียนนําเสนอข,อมูลเกี่ยวกับตนเองและ
Mind Mapping
ประสบการณในชีวิตประจําวัน
8
4. ระบุประโยคและข,อความที่อAานให,สัมพันธกับสื่อที่ Dictation
ไมAใชAความเรียง (vocabulary)
9-10
5.เขียนแสดงความรู,สึกและความคิดเห็นของตนเอง แบบฝ<กหัดการเขียนประโยค
เกี่ยวกับเรื่องตAางๆใกล,ตัว กิจกรรมตAางๆพร,อมทั้งให,
เหตุผลสั้นๆประกอบอยAางเหมาะสม (opinion)
11-13
อAานจับใจความและสรุปใจความสาคัญจากบทอAาน
-บทอAาน/แบบฝ<ก
14-17
ระบุประโยคและข,อความที่อAานให,สัมพันธกับสื่อที่
-Mind Mapping
ไมAใชAความเรียง
18-19
-นําเสนองานกลุAม
20
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

สัปดาหที่
1-4

5-6
7-10
11-13
14-16
17-19
20

โรงเรียนอัสสัญชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาเทเบิลเทนนิส (พ22102) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
- เพิ่มพูนความสามารถของตน ตามหลักการ
1-4
เคลื่อนไหว ที่ใช,ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นําสูA
การพัฒนาทักษะการเลAนกีฬา
-รAวมกิจกรรมนันทนาการอยAางน,อย 1 กิจกรรมและ
5-6
นําความรู,ที่ได,ไปเชื่อมสัมพันธ
-อธิบายความสําคัญของการออกกําลังกาย
7-9
-ปฏิบัติตามกฎ กติกา และข,อตกลงตามชนิดกีฬาที่
เลือกเลAน
-วางแผน การรุกและการป„องกันในการเลAนกีฬาที่
เลือกและนําไปใช,ในการเลAนอยAางเปJนระบบ
- ให,ความรAวมมือในการเลAนกีฬาและทํางานเปJยทีม
อยAางสนุกสนาน
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

11-13
14-16
17-19

สัปดาหที่
1-2
3-4

5-6

7-8

9 – 11

12 - 13

14 - 15

16

17

18

19 - 20

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 1 (ดนตรี) (ศ21101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
ศ 2.1 ม.1/1 อAาน เขียน ร,องโน,ตไทยและโน,ตสากล - ทําในชั่วโมงเรียน
ศ 2.1 ม.1/2
- ใบงานเรื่องวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตAางๆ
เปรียบเทียบเสียงร,องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มา
จากวัฒนธรรมที่ตAางกัน
ศ 2.1 ม.1/3
- ทําในชั่วโมงเรียน
ร,องเพลงและใช,เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร,อง
เพลงด,วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ
ศ 2.1 ม.1/4
- ใบงานเรื่องการจัดวงดนตรี
จัดประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตAางๆ
ศ 2.1 ม.1/5
- ทําในชั่วโมงเรียน
แสดงความคิดเห็นที่มีตAออารมณของบทเพลงที่มี
ความเร็วของจังหวะและความดัง – เบาแตกตAางกัน
ศ 2.1 ม.1/6
- ทําในชั่วโมงเรียน
เปรียบเทียบอารมณ ความรู,สึกในการฟ8งดนตรีแตAละ
ประเภท
ศ 2.1 ม.1/7
- ทําในชั่วโมงเรียน
นําเสนอตัวอยAางเพลงที่ตนเองชื่นชอบและอภิปราย
ลักษณะเดAนที่ทําให,งานนั้นนAาชื่นชม
ศ 2.1 ม.1/8
- ทําในชั่วโมงเรียน
ใช,เกณฑสําหรับประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่
ฟ8ง
ศ 2.1 ม.1/9
- นักเรียนวาดภาพเครื่องดนตรีที่ตนเองสนใจโดย
ใช,และบํารุงรักษาเครื่องดนตรีอยAางระมัดระวังและ
เลือกดนตรีไทย 1 ชิ้น ดนตรีสากล 1ชิ้นและ
รับผิดชอบ
อธิบายขั้นตอนในการดูแลรักษาเครื่องดนตรีชิ้น
นั้นๆลงในใบงาน
ศ 2.2 ม.1/1
- ใบงานเรื่อง เขียนอธิบายถึงบทบาท
อธิบายบทบาทความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่มี ความสัมพันธและอิทธิพลของดนตรีที่สAงผลตAอ
ตAอสังคมไทย
ชีวิตประจําวันของนักเรียน
ศ 2.2 ม.1/2
- ทําในชั่วโมงเรียน
ระบุความหลากหลายขององคประกอบดนตรีใน
วัฒนธรรมตAางกัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต!
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาการงานอาชีพ (ง21103) ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ 1
สัปดาหท!2
1–3
4–5
6–8
9 – 10
12 – 14
15 – 19

ผลการเรียนรู6
ภาระงาน
วิเคราะหขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน วิธีการใช,และดูแลรักษาอุปกกรณอํานวยความ
สะดวกในการทํางานบ,าน
ออกแบบการจัดและตกแตAงห,อง
ใช,กระบวนการทํางานกลุAมในการทํางานด,วยความ การเย็บกระดุมแบบไมAมีก,านกระดุม
เสียสละ
แผนผังความคิด “เสื้อผ,าและเครื่องแตAงกาย”
ตัดสินใจแก,ป8ญหาการทํางานอยAางมีเหตุผล
ใบงาน ขั้นตอน วิธีทํา “อาหารจานเดียว”
การทําอาหาร ประเภท “ยํา”

