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กําหนดการและภาระงาน(การบ,าน/กิจกรรมรายวิชา) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได,

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตร 3 (ค22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-5
ค 1.1 ม.1/1เข,าใจและใช,สมบัติของเลขยกกําลังที่มี 1.ใบงาน เขียนเศษส>วนในรูปทศนิยมและเขียน
เลขชี้กําลังเป7นจํานวนเต็มในการแก,ป9ญหา
ทศนิยมซ้ําในรูปเศษส>วน
คณิตศาสตรและป9ญหาในชีวิตจริง
2. แบบทดสอบ เขียนเศษส>วนในรูปทศนิยมและ
เขียนทศนิยมซ้ําในรูปเศษส>วน
3. ใบงานการบวก ลบ คูณ และหารจํานวนจริงที่
อยู>ในรูปกรณฑ
6-7
ค 2.2 ม.2/2 เข,าใจและใช,ทฤษฏีพีทาโกรัสและบท 1. แบบทดสอบทฤษฎีบทพีทาโกรัส
กลับในการแก,ป9ญหาคณิตศาสตรและป9ญหาในชีวิต 2. แบบทดสอบบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
จริง
3. สร,างใบงานแผนที่บ,าน ประยุกตทฤษฎีบทพีทา
โกรัส
8-9
ค 2.1 ม.2/1 ประยุกตใช,ความรู,เรื่องพื้นที่ผิวของ
1. แบบทดสอบปริซึมและทรงกระบอก
ปริซึมและทรงกระบอกในการแก,ป9ญหาคณิตศาสตร 3. ใบงานปริซึมและทรงกระบอก
และป9ญหาในชีวิตจริง
10-12
ค 2.1 ม.2/2 ประยุกตใช,ความรู,เรื่องปริมาตรของ
1. ใบงานปริซึมและทรงกระบอก
ปริซึมและทรงกระบอกในการแก,ป9ญหาคณิตศาสตร
และป9ญหาในชีวิตจริง
13-14
ค.2.2 ม.2/3 เข,าใจและใช,ความรู,เกี่ยวกับการแปลง 1. แบบทดสอบการแปลงทางเรขาคณิต
ทางเรขาคณิตในการแก,ป9ญหาคณิตศาสตรและป9ญหา 2. แบบทดสอบการแปลงทางเรขาคณิต
ในชีวิตจริง
3. ใบงานการแปลงทางเรขาคณิต
15-16

ค.1.1ม.1/1 เข,าใจและใช,สมบัติของเลขยกกําลังที่มี
เลขชี้กําลังเป7นจํานวนเต็มในการแก,ป9ญหา
คณิตศาสตรและป9ญหาในชีวิตจริง

1. แบบทดสอบการแปลงทางเรขาคณิต
2. แบบทดสอบการแปลงทางเรขาคณิต
3. ใบงานการแปลงทางเรขาคณิต

17-19

ค.1.2 ม.1/1 เข,าใจหลักการการดําเนินการของพหุ
นามและใช,พหุนามในการแก,ป9ญหาคณิตศาสตร

1. แบบทดสอบพหุนาม
2. แบบทดสอบบวกลบ คูณหาร พหุนาม
3. ใบงาน เรื่อง พหุนาม

20

สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาไทย 3 (ท 22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
3-4
1.อ>านออกเสียงบทร,อยแก,วและบทร,อยกรองได,
ท>องอาขยาน “วัฒนธรรม”
ถูกต,อง
5.มีมารยาทในการอ>าน
18.ท>องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร,อยกรอง
ที่มีคุณค>าตามความสนใจ
5-6
2.จับใจความสําคัญ สรุปความ และอธิบาย
- แผนภาพความคิด โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
รายละเอียดจากเรื่องที่อ>าน
3.เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข,าใจในบทเรียน
ต>างๆที่อ>าน
4.อภิปรายและแสดงความคิดเห็นและข,อโต,แย,ง
เกี่ยวกับเรื่องที่อ>าน
15.สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ>านใน
ระดับที่ยากขึ้น
16.วิเคราะหและวิจารณวรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท,องถิ่นที่อ>านพร,อมยกเหตุผลประกอบ
17. สรุปความรู,และข,อคิดจากการอ>านเพื่อประยุกตใช,
ในชีวิตจริง
7-10
6.เขียนเรียงความ
- แบบทดสอบ ใบงานการเขียนแต>ละเรื่อง
7.เขียนย>อความ
8.เขียนจดหมายกิจธุระ
9.มีมารยาทในการเขียน
11
10.พูดสรุปใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟ9งและดู
- การพูดแนะนําตนเองและหนังสือที่ชอบอ>าน
11.พูดในโอกาสต>างๆได,ตรงตามวัตถุประสงค
12.มีมารยาทในการฟ9ง การดู และการพูด
12
13.วิเคราะหโครงสร,างประโยคสามัญ ประโยครวม
- แบบทดสอบ
และประโยคซ,อน
13-14
14.แต>งบทร,อยกรอง
- .ใบงานแต>งบทกลอน
20
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาศาสตร 3 (ท 22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1
1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน,าที่ของอวัยวะที่
-กิจกรรมกลไกการหายใจเข,าและออกโดยใช,
เกี่ยวข,องในระบบหายใจ
แบบจําลอง
2. อธิบายกลไกการหายใจเข,าและออก โดยใช,
แบบจําลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยน
แกPส
3. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหายใจโดยการ
บอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ
ให,ทํางานเป7นปกติ
2
4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน,าที่ของอวัยวะในระบบ -กิจกรรมทดลองการทํางานของไต
ขับถ>ายในการกําจัดของเสียทางไต
5. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบขับถ>ายในการ
กําจัดของเสียทางไตโดยการบอกแนวทางในการ
ปฏิบัติตนที่ช>วยให,ระบบขับถ>ายทําหน,าที่ได,อย>างปกติ
3-4
6. บรรยายโครงสร,างและหน,าที่ของหัวใจหลอดเลือด -เขียนแผนภาพการไหลเวียนโลหิต
และเลือด
7. อธิบายการทํางานของระบบหมุนเวียนเลือดโดยใช,
แบบจําลอง 8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ใน
การเปรียบเทียบอัตราการเต,นของหัวใจ ขณะปกติ
และหลังทํากิจกรรม
9. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบหมุนเวียนเลือด
โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบ
หมุนเวียนเลือดให,ทํางานเป7นปกติ
5
10. ระบุ อ วั ย วะและบรรยายหน, า ที่ ข องอวั ย วะใน -กิจกรรมพฤติกรรมของมนุษย
ระบบประสาทส>วนกลางในการควบคุมการทํางานต>าง
ๆ ของร>างกาย
11. ตระหนักถึงความสํา คัญ ของระบบประสาทโดย
การบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการปQองกัน
การกระทบกระเทือนและอันตรายต>อสมองและไขสัน
หลัง

สัปดาหที่
6

7

8-10

ตัวชี้วัด
12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน,าที่ของอวัยวะใน
ระบบสืบพันธุของเพศชายและเพศหญิงโดยใช,
แบบจําลอง
13. อธิบายผลของฮอรโมนเพศชายและเพศหญิงที่
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร>างกาย เมื่อเข,าสู>วัยหนุ>ม
สาว
14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร>างกายเมื่อเข,าสู>
วัยหนุ>มสาว โดยการดูแลรักษาร>างกายและจิตใจของ
ตนเองในช>วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
15. อธิบายการตกไข>การมีประจําเดือนการปฏิสนธิ
และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป7นทารก
16. เลือกวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ
ที่กําหนด
17.ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภก>อนวัยอัน
ควรโดยการประพฤติตนให,เหมาะสม
18. วิเคราะหสถานการณและคํานวณเกี่ยวกับงาน
และกําลังที่เกิดจากแรงที่กระทําต>อวัตถุโดยใช,
สมการ W=Fs และ P= W/t จากข,อมูลที่รวบรวมได,
19. วิเคราะหหลักการทํางานของเครื่องกลอย>างง>าย
จากข,อมูลที่รวบรวมได,
20. ตระหนักถึงประโยชนของความรู,ของเครื่องกล
อย>างง>าย โดยบอกประโยชนและการประยุกต ใช,ใน
ชีวิตประจําวัน
21. ออกแบบและทดลองด,วยวิธีที่เหมาะสมในการ
อธิบายป9จจัยที่มีผลต>อพลังงานจลนและพลังงานศักย
โน,มถ>วง
22. แปลความหมายข,อมูลและอธิบายการเปลี่ยน
พลังงานระหว>างพลังงานศักยโน,มถ>วงและพลังงาน
จลนของวัตถุโดยพลังงานกลของวัตถุมีค>าคงตัวจาก
ข,อมูลที่รวบรวมได,
23. วิเคราะหสถานการณและอธิบายการเปลี่ยนและ
การถ>ายโอนพลังงานโดยใช,กฎการอนุรักษพลังงาน

ภาระงาน
- เขียนโครงสร,างระบบสืบพันธุเพศชายและเพศ
หญิงรวมทั้งบอกหน,าที่

- คํานวณงานและพลังงาน

- เขียนผังมโนทัศนการเปลี่ยนพลังงานระหว>าง
พลังงานศักยโน,มถ>วงและพลังงานจลนของวัตถุ
และการนําไปใช,ประโยชน

สัปดาหที่
11

12-13

14

15

ตัวชี้วัด
24. พยากรณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป7นผลของแรง
ลัพธที่เกิดจากแรงหลายแรงที่กระทําต>อวัตถุในแนว
เดียวกันจากหลักฐานเชิงประจักษ
25. เขียนแผนภาพแสดงแรงและแรงลัพธที่เกิดจาก
แรงหลายแรงที่กระทําต>อวัตถุในแนวเดียวกัน
26. ออกแบบการทดลองและทดลองด, ว ยวิ ธี ที่
เหมาะสมในการอธิบายป9จจัยที่มีผลต>อความดั นของ
ของเหลว
27.วิเคราะหแรงพยุงและการจม การลอยของวัตถุใน
ของเหลวจากหลักฐานเชิงประจักษ
28. เขี ย นแผนภาพแสดงแรงที่ ก ระทํ า ต> อ วั ต ถุ ใ น
ของเหลว
29. อธิบายแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน
จากหลักฐานเชิงประจักษ
30. ออกแบบการทดลองและทดลองด, ว ยวิ ธี ที่
เหมาะสมในการอธิบายป9จจัยที่มีผลต>อขนาดของแรง
เสียดทาน
31. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงอื่นๆที่
กระทําต>อวัตถุ
32. ตระหนักถึงประโยชนของความรู,เรื่องแรงเสี ย ด
ทาน โดยวิเคราะหสถานการณป9ญหาและเสนอแนะ
วิธีการลดหรือเพิ่มแรงเสี ยดทานที่เ ป7น ประโยชนต> อ
การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน
33. ออกแบบการทดลองและทดลองด, ว ยวิ ธี ที่
เหมาะสมในการอธิบายโมเมนตของแรง เมื่อวัตถุอยู>
ในสภาพสมดุลต>อการหมุน และคํานวณโดยใช,สมการ
M = FL

ภาระงาน
- คํานวณแรงลัพธ

-ทดลองแรงพยุงของของเหลว

-คํานวณแรงเสียดทาน

-คํานวณโมเมนตของแรง

สัปดาหที่
16-17

18-19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
34. เปรียบเทียบแหล>งของสนามแม>เหล็กสนามไฟฟQา -เขียนแผนภาพสนามแม>เหล็ก สนามไฟฟQาและ
และสนามโน,มถ>วง และทิศทางของแรงที่กระทํ า ต> อ สนามโน,มถ>วง
วัตถุที่อยู>ในแต>ละสนามจากข,อมูลที่รวบรวมได,
35. เขียนแผนภาพแสดงแรงแม>เหล็ก แรงไฟฟQาและ
แรงโน,มถ>วงที่กระทําต>อวัตถุ
36. วิ เ คราะหความสั ม พั น ธระหว> า งขนาดของแรง
แม>เหล็ก แรงไฟฟQา และแรงโน,มถ>วงที่กระทําต>อวัตถุที่
อยู>ในสนามนั้น ๆ กับระยะห>างจากแหล>งของสนามถึง
วัตถุจากข,อมูลที่รวบรวมได,
37. เปรียบเทียบกระบวนการเกิด สมบัติและการใช, -ใบงาน เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและการใช,
ประโยชนรวมทั้งอธิบายผลกระทบจากการใช,
พลังงานทดแทน
เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพจากข,อมูลที่รวบรวมได,
38. แสดงความตระหนักถึงผลจากการใช,เชื้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพโดยนําเสนอแนวทางการใช,เชื้อเพลิงซาก
ดึกดําบรรพ
39. เปรี ย บเที ย บข, อ ดี แ ละข, อ จํ า กั ด ของพลั ง งาน
ทดแทนแต> ล ะประเภทจากการรวบรวมข, อ มู ล และ
นําเสนอแนวทางการใช,พลังงานทดแทนที่เหมาะสมใน
ท,องถิ่น
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาการคํานวณ (ว21105) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-2
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช,แนวคิดเชิงคํานวณในการ ใบกิจกรรมที่ 1.1
แก,ป9ญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง
ใบกิจกรรมที่ 1.2
3-4
4. ใช,เทคโนโลยีสารสนเทศอย>างปลอดภัย มีความ
ใบกิจกรรมที่ 2.1
รับผิดชอบ สร,างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร>ผลงาน ใบกิจกรรมที่ 2.2
5-6
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช,แนวคิดเชิงคํานวณในการ ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ ใบกิจกรรมที่
แก,ป9ญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง
3.1 วาดแบบแปลนอาคาร
7-8
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช,ตรรกะและ
ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ ใบกิจกรรมที่
ฟ9งกชันในการแก,ป9ญหา
4.1
9-10
1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช,แนวคิดเชิงคํานวณในการ ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ ใบกิจกรรมที่ 5
ผังFlowchart
แก,ป9ญหา หรือการทํางานที่พบในชีวิตจริง
11-12
2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช,ตรรกะและ
ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบโปรแกรม
ฟ9งกชันในการแก,ป9ญหา
13-20
3. อภิปรายองคประกอบและหลักการทํางานของ
ใบงานหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรสืบค,นข,อมูลเรื่อง
ประยุกตใช, งานหรือแก,ป9ญหาเบื้องต,น
เทคโนโลยีการสื่อสาร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสังคมศึกษาฯ 3 (ส22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. อธิบายการเผยแผ>พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตน ใบงานการเผยแผ>พระพุทธศาสนา
1-3
นับถือสู>ประเทศเพื่อนบ,าน (ส1.1 ม.2/1)
2. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ช>วย
ใบงานพระพุทธศาสนาที่ช>วยเสริมสร,างความ
4-6
เสริมสร,างความเข,าใจอันดี (ส1.1 ม.2/2)
เข,าใจอันดี
3. วิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ ใบงานวิเคราะหความสําคัญของพระพุทธศาส
7-9
ที่เป7นรากฐานของวัฒนธรรม (ส1.1 ม.2/3)
นาในฐานะที่เป7นรากฐานของวัฒนธรรม
4. อภิปรายความสําคัญของพุทธศาสนากับการพัฒนา ใบงานพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
10-12
ชุมชนและการจัดระเบียบสังคม (ส1.1 ม.2/4)
5. วิเคราะหพุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนา ใบงานประวัติศาสดาของศาสนา
12-13
ที่ตนนับถือตามที่กําหนด (ส1.1 ม.2/5)
6. วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอย>างการ
วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอย>างการ
14-15
ดําเนินชีวิตจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล>า และ
ดําเนินชีวิตจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล>า และ
ศาสนิกชนตัวอย>างตามที่กําหนด(ส1.1 ม.2/6)
ศาสนิกชนตัวอย>าง
7. อธิบายโครงสร,างของพระไตรปdฎกหรือคัมภีรของ ใบงานโครงสร,างของพระไตรปdฎก
16-18
ศาสนาที่ตนนับถือ (ส1.2 ม.2/1)
8. อธิบายธรรมคุณและข,อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ ใบงานหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด
19-20
เห็นคุณค>าและนําไปพัฒนาแก,ป9ญหาของชุมชนและ
สังคม (ส1.2 ม.2/2)
9. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ หน,าที่ ใน ใบงานบทบาท สิทธิ หน,าที่ ในฐานะพลเมืองดีตาม
1
ฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย (ส2.1 ม.2/2)
วิถีประชาธิปไตย
10. อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย (ส2.2 ใบงานกระบวนการในการตรากฎหมาย
2
ม.2/1)
11. อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข,องกับ ใบงานกฎหมายที่เกี่ยวข,องกับตนเอง ครอบครัว
3
ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ (ส2.1 ม.2/1) และประเทศชาติ
12. วิเคราะหข,อมูลข>าวสารทางการเมืองการปกครอง ใบงานวิเคราะหข,อมูลข>าวสารทางการเมืองการ
4
ที่มีผลกระทบต>อสังคม (ส2.2 ม.2/2)
ปกครองที่มีผลกระทบต>อสังคม
13. วิเคราะหบทบาท ความสําคัญ และความสัมพันธ ใบงานความสัมพันธของสถาบันทางสังคม
5
ของสถาบันทางสังคม (ส2.1 ม.2/3)
14. อธิบายความคล,ายคลึงและความแตกต>างของ
ใบงานความคล,ายคลึงและความแตกต>างของ
6
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศใน
เอเชีย (ส2.1 ม.2/4)
ภูมิภาคเอเชีย

สัปดาหที่
7
8
9
10

ตัวชี้วัด
15. วิเคราะหป9จจัยที่มีผลต>อการลงทุนและการออม
(ส3.1 ม.2/1)
16. อธิบายป9จจัยการผลิตสินค,าและบริการ และ
ป9จจัยที่มีอิทธิพลต>อการผลิตสินค,าและบริการ (ส3.1
ม.2/2)
17. เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท,องถิ่นตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ส3.1 ม.2/3)
18. สรุปแนวทางการคุ,มครอง สิทธิของคน
ในฐานะผู,บริโภค (ส3.1 ม.2/4)

ภาระงาน
ใบงานป9จจัยที่มีผลต>อการลงทุนและการออม
ใบงานป9จจัยการผลิตสินค,าและบริการ และ
ป9จจัยที่มีอิทธิพลต>อการผลิตสินค,าและบริการ
ใบงานการพัฒนาการผลิตในท,องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ใบงานการคุ,มครอง สิทธิของคน
ในฐานะผู,บริโภค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาประวัติศาสตร 3 (ส22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. ประเมินความน>าเชื่อถือของหลักฐานทาง
ใบงานความน>าเชื่อถือของหลักฐานทาง
1-4
ประวัติศาสตรในลักษณะต>างๆ (ส4.1 ม.2/1)
ประวัติศาสตรในลักษณะต>างๆ
2. วิเคราะหความแตกต>างระหว>างความจริงกับ
ใบงานเปรียบเทียบความแตกต>างระหว>างความ
5-8
ข,อเท็จจริงของเหตุการณทางประวัติศาสตร
จริงกับข,อเท็จจริงของเหตุการณทาง
(ส4.1 ม.2/2)
ประวัติศาสตร
3. เห็นความสําคัญของการตีความหลักฐานทาง
9-11
ใบงานการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรที่น>าเชื่อถือ (ส4.1 ม.2/3)
4. ระบุความสําคัญของแหล>งอารยธรรมโบราณใน
ใบความรู,ความสําคัญของแหล>งอารยธรรมโบราณ
12-15
ภูมิภาคเอเชีย (ส4.2 ม.2/2)
ในภูมิภาคเอเชีย
5. อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ใบความรู,ฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของภูมิภาคเอเชีย (ส4.2 ม.2/1)
การเมืองของ
16-19
ใบงานฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาอาเซียนศึกษา 3 (ส22201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-2
ผลการเรียนรู%ที่ 1
-วิเคราะหวัตถุประสงคสําคัญในการก>อตั้ง
1.อธิบายเกี่ยวกับการก>อตั้งอาเซียนและวัตถุประสงค อาเซียน
ในการก>อตั้งอาเซียนสอบประเมินสรุปครั้งที่ 1/2562
ปรนัย 6 ข,อ
3-4
ผลการเรียนรู%ที่ 2
-วิเคราะหความสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
2.วิเคราะหสาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
โครงสร,างและกลไก
โครงสร,างและกลไกการดําเนินงานของอาเซียนสอบ
ประเมินสรุปครั้งที่ 1 /2562 ปรนัย 6 ข,อ
5-6
ผลการเรียนรู%ที่ 3
-วิเคราะหความแตกต>างและความคล,ายคลึงกัน
3.อธิบายข,อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศสมาชิก
ของข,อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน
7-8
ผลการเรียนรู%ที่ 4
-วิเคราะหบทบาทของสามเสาหลัก
4.อธิบายเปQาหมายของสามเสาหลักประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน
9-10
ผลการเรียนรู%ที่ 5
-วิเคราะหบทบาทของไทยต>อสามเสาเสาหลัก
5.วิเคราะหบทบาทของไทยต>อสามเสาหลักประชาคม ประชาคมอาเซียน
อาเซียน
11-12
ผลการเรียนรู%ที่ 6
-วิเคราะหความร>วมมือของอาเซียนด,านการเมือง
6.อธิบายความร>วมมือของอาเซียนด,านการเมืองและ และความมั่นคงด,านเศรษฐกิจด,านสังคมและ
ความมั่นคงด,านเศรษฐกิจด,านสังคมและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
13-14
ผลการเรียนรู%ที่ 7
-วิเคราะหประโยชนที่ไทยจะได,รับจากการ
7.วิเคราะหประโยชนที่ไทยจะได,รับจากการเป7น
เป7นสมาชิกอาเซียน
สมาชิกอาเซียนและประชาคมอาเซียน
15-16
ผลการเรียนรู%ที่ 8
-วิเคราะหการเตรียมความพร,อมของไทยในการ
8.วิเคราะหการเตรียมความพร,อมของไทยในการเข,าสู> เข,าสู>ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซียน
17-18
ผลการเรียนรู%ที่ 9
-วิเคราะหความร>วมมือของอาเซียนกับองคการ
9.อธิบายความร>วมมือของอาเซียนกับองคการหรือ
หรือประเทศภายนอก
ประเทศภายนอก
ด,านสังคมและวัฒนธรรม

สัปดาหที่
19

20

ตัวชี้วัด

ภาระงาน
ผลการเรียนรู%ที่ 10
-วิเคราะหเปรียบเทียบสินค,าส>งออกและสินค,า
10.อธิบายประเภทของสินค,าส>งออกและสินค,านําเข,า นําเข,า
ที่สําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษ 3-4 (อ22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
2-5
1. ปฏิบัติตามคําขอร,อง คําแนะนําชี้แจง และอธิบาย - -แสดงบทบาทสมมุติ
ตามสถานการณ
6-7

2.อ>านออกเสียงข,อความ ข>าว ประกาศ และบทร,อย - อ>านออกเสียงข,อความ
กรองสั้นๆ ถูกต,องตามหลักการอ>าน

8-10

3. ระบุ/เขียนประโยค และข,อความ ให,ความสัมพันธ
กับสื่อที่ไม>ใช>ความเรียงรูปแบบต>างๆ ที่อ>าน

11
12-14
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4.เข,าร>วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม - พูดแสดงความคิดเห็นและนําเสนอได,อย>าง
ความสนใจใช%ภาษา ได%ถูกต%อง
ถูกต,อง
ค,นคว,ารวบรวมและสรุปข,อมูล/ข,อเท็จจริงที่เกี่ยวข,อง - เขียนประโยคตามโครงสร,างที่กําหนดและฟ9งคํา
กับกลุ>มสาระการเรียนรู,อื่นจากแหล>งเรียนรู, และ
และประโยค
นําเสนอด,วยการพูด/การเขียน
เผยแพร>/ประชาสัมพันธข,อมูลข>าวสาร ของโรงเรียน -ปQายประกาศ
เป7นภาษาต>างประเทศ
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

15-18

19
20

-

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 3 (อ22201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
2-4
1. อ>านออกเสียงข,อความ นิทาน เรื่องสั้น ถูกต,องตาม - อ>านออกเสียงบทความ
หลักการอ>าน
5-7
2.อ>านจับใจความสําคัญและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง -การอ>านจับใจความ การวิเคราะหและตีความ
ที่อ>าน
ข,อมูล
8-10
3. อ>านสื่อที่ไม>ใช>ความเรียง สัญลักษณ เครื่องหมาย - การอ>านจับใจความ การวิเคราะหและตีความ
กราฟ
ข,อมูล
11
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15-17
4. เขียนแสดงความรู,สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
- การเขียนแสดงความคิดเห็น
เรื่องต>างๆ
18-19
5. เขียนข,อมูลเกี่ยวกับเหตุการณที่อยู>ในความสนใจ - การเขียนเรื่องจากสิ่งที่สนใจ
20
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โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสุขศึกษา 3 (พ22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-3
- การเปลี่ยนแปลงทางร>างกาย จิตใจ อารมณ สังคม -ใบงาน การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ>น
และสติป9ญญาในวัยรุ>น
-นําเสนองาน
4-6
- ป9จจัยที่มีผลกระทบต>อการเจริญเติบโต และ
-ใบงาน ป9จจัยที่มีผลต>อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการในวัยรุ>น
พัฒนาการของวัยรุ>น
-นําเสนองาน
7-9
- การพัฒนาการและการปรับตัวทางเพศของวัยรุ>น
-ใบงาน พัฒนาการทางเพศของวัยรุ>น
- ป9จจัยที่มีอิทธิพลต>อเจตคติในเรื่องเพศ
-ใบงาน การปรับตัวทางเพศของวัยรุ>น
-ใบงาน เจตคติทางเพศของวัยรุ>น
-นําเสนองาน
10-11
-ป9ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธใน -ใบงาน การเลือกใช,ทักษะชีวิตในการปQองกัน
วัยเรียน
ตนเองเรื่องเพศ
-ทักษะชีวิตในการปQองกันตนเองเรื่องเพศ
-ใบงาน ความเสมอภาคทางเพศ
-ความสําคัญของความเสมอภาคทางเพศ
- ใบงาน การวางตัวต>อเพศตรงข,าม
-การวางตัวต>อเพศตรงข,าม
-ใบงาน ป9ญหาทางเพศและแนวทางการแก,ไข
-แนวทางแก,ไขป9ญหาทางเพศ
-นําเสนองาน
12
13-16

17-19

20
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- เลือกใช,บริการทางสุขภาพอย>างมีเหตุผล
- ใบงาน การจัดระบบบริการสุขภาพ
- วิเคราะหผลของการใช,เทคโนโลยีที่มีต>อสุขภาพ
- ใบงาน ความเชื่อมต>อของระบบบริการสุขภาพ
ในประเทศไทย
- ใบงาน บทบาทของสถานบริการสุขภาพ
-นําเสนองาน
- วิเคราะหความเจริญก,าวหน,าทางการแพทยที่มีผล - ใบงาน เทคโนโลยีทางสุขภาพในชีวิตประจําวัน
ต>อสุขภาพ
- ใบงาน ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต>อ
สิ่งแวดล,อม
- ใบงาน การตัดสินใจเลือกรับเทคโนโลยีทาง
สุขภาพ
- ใบงาน ความเจริญก,าวหน,าทางการแพทยที่มีผล
ต>อสุขภาพ
-นําเสนองาน
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

สัปดาหที่
1-3

4-6
7-9

10-12
13-16

17-19
20

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชากระบี่ (พ22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
- นําผลการปฏิบัติตนเกี่ยวกับทักษะกลไกและทักษะ -นําเสนอท>า การอบอุ>นร>างกาย
การเคลื่อนไหวในการเล>นกีฬาจากแหล>งข,อมูล ที่
หลากหลายมาสรุปเป7นวิธีที่เหมาะสมในบริบทของ
ตนเอง
-เล>นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม -ปฏิบัติการตีลูกไม,หลัก
อย>างละ 1 ชนิด
-เล>นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม -ปฏิบัติการตีลูกไม,ผสม
อย>างละ 1 ชนิด
-เล>นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม -การปฏิบัติประเพณีการต>อสู,
อย>างละ 1 ชนิด
-เล>นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีม - ปฏิบัติการเดินแปลง และย>างสามขุม
อย>างละ 1 ชนิด
-เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหว
ที่ส>งผลต>อการเล>นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
- นําผลการปฏิบัติในการเล>นกีฬามาสรุปเป7นวิธีที่
-แสดงการต>อสู,กับเพื่อนด,วยรูปแบบที่คิดขึ้นเอง
เหมาะสมกับตนเองด,วยความมุ>งมั่น
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 1/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 3 (นาฏศิลปC) (ศ22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-2
ศ 3.1 ม. 2/1 อธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ
- ทําในชั่วโมงเรียน
กับการแสดง
3-5
ศ 3.1 ม. 2/2 สร,างสรรคการแสดงโดยใช,
- งานปฏิบัติเรื่องการสร,างสรรคท>ารํา
องคประกอบนาฏศิลปf
ประกอบเพลง
6
ศ 3.1 ม. 2/3 วิเคราะหการแสดงของตนเองและผู,อื่น
- ทําในชั่วโมงเรียน
โดยใช,นาฏยศัพทหรือศัพททางการละครที่เหมาะสม
7
ศ 3.1 ม. 2/4 เสนอข,อคิดเห็นในการปรับปรุงการ
- ทําในชั่วโมงเรียน
แสดง
8-9
ศ 3.1 ม. 2/5 เชื่อมโยงการเรียนรู,ระหว>างนาฏศิลปf
- ใบงานบันทึกการบูรณาการโขนกับสาระ
และการละครกับสาระการเรียนรู,อื่นๆ
การเรียนรู,อื่น ๆ
10 - 12
ศ 3.2 ม. 2/1 เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
- ใบงานเรื่อง การแสดงนาฏศิลปfในโลก
แสดงนาฏศิลปf
อนาคต
13 - 17
ศ 3.2 ม. 2/2 ระบุ หรือแสดงนาฏศิลปfพื้นบ,านละคร
- งานปฏิบัติ “ปฏิบัติท>ารําเพลงฟQอน
ไทย ละครพื้นบ,าน หรือมหรสพอื่นที่เคยนิยมกันใน
บายศรีสู>ขวัญ”
อดีต
18 - 20
ศ 3.2 ม. 2/3 อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต>อ
- สอบประเมินผลการเรียนรู, เรื่อง ยุคสมัย
เนื้อหาของละคร
ของละคร

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 3 (ศ22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-6
. รู ปแบบชองทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ สร้างสรรค์งานองค์ประกอบศิลป์
7-12
$. ความเหมือนและความแตกต่างของรู ปแบบการใช้ สร้างสรรค์งานประติมากรรมกระดาษ
วัสดุ อุปกรณ์ ในงานทัศนศิลป์ ของศิลปิ น
13-19
เทคนิคการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
การระบายสี น2 าํ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง22101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-6
วิเคราะหขั้นตอนการทํางานตามกระบวนการทํางาน -ใบงานเรื่องการบันทึกการทํางานบ,าน
-ปฏิบัติกิจกรรมการทําความสะอาด
7-10
ใช,กระบวนการทํางานกลุ>มในการทํางานด,วยความ
-ใบงานเรื่องการแต>งบ,านให,สวยด,วยสวนงาม
เสียสละ
-ใบงานออกแบบห,องที่นักเรียนชอบมากที่สุด
11
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12-19
ตัดสินใจแก,ป9ญหาการทํางานอย>างมีเหตุผล
- ใบงานเรื่องประเภทของงานป9ก
-ปฏิบัติกิจกรรมการออกแบบลายป9ก
20
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