โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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,

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตร 5 (ค23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-5
1.เปรียบเทียบหน4วยความจุหรือหน4วย
- แบบฝBกหัดเปรียบเทียบความจุ
ปริมาตรในระดับเดียวกันหรือต4างระบบและเลือกใช, - แบบทดสอบการเปรียบเทียบความจุ
หน4วยการวัดได,อย4างเหมาะสม
- แบบทดสอบการคาดคะเนในชีวิตประจําวัน
2.ใช,การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณต4างๆ -ทําหนังสือเล4มเล็ก
ได,อย4างเหมาะสม
-ชิ้นงานปริซึมทรงกระบอก
3.อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึมพีระมิด
-ทําหนังสือเล4มเล็ก(งานกลุ4ม)
ทรงกระบอกกรวยและทรงกลม
-แบบทดสอบปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
4.หาพื้นที่ผิวของปริซึม ทรงกระบอก
พีระมิด กรวย และทรงกลม
5.หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย -แบบฝBกหัดปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก
และทรงกลม
พีระมิด กรวย และทรงกลม
6-10
6. ใช,ความรู,เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรใน
-แบบฝBกหัดเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร
การแก,ปEญหาในสถานการณต4างๆ
-แบบทดสอบเกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร
7. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข,องระหว4างปริมาณ
-ชิ้นงานการเขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข,อง
สองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเส,น
ระหว4างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธเชิงเส,น
8. เขียนกราฟของสมการเชิงเส,นสองตัวแปร
-แบบทดสอบเขียนกราฟของสมการเชิงเส,นสอง
ตัวแปรและการแก,ปEญหา
11-16
9. อ4านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการ -ใบงานอ4านและแปลความหมายกราฟของระบบ
สมการเชิงเส,นสองตัวแปรพร,อมทั้งบอกลักษณะ
เชิงเส,นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ
10. แก,ระบบสมการเชิงเส,นสองตัวแปรและนําไปใช, สําคัญ
แก,ปEญหาพร,อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ -แบบทดสอบอ4านและแปลความหมายกราฟของ
คําตอบ
ระบบสมการเชิงเส,นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ
-แบบฝBกหัดอ4านและแปลความหมายกราฟของ
ระบบสมการเชิงเส,นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ

สัปดาหที่
17-19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
11. ใช,สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล,ายในการให,เหตุผล - แบบฝBกหัดเกี่ยวกับใช,สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
และแก,ปEญหา
คล,ายในการให,เหตุผลและแก,ปEญหา(ภาค
ภาษาอังกฤษ)
-แบบทดสอบเกี่ยวกับใช,สมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คล,ายในการให,เหตุผลและแก,ปEญหา(ภาค
ภาษาอังกฤษ)
-แบบทดสอบโจทยปEญหารูปสามเหลี่ยมคล,าย
-ชิ้นงาน
สรุปประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตรเสริม 5 (ค23201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-3
1. เขียนกราฟของพาราโบลาเชื่อมโยงความรู,ต4างๆ
-แบบฝBกการเขียนกราฟของพาราโบลา y =
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ
ax2+k เมื่อ a  0
-การเขียนกราฟของพาราโบลา y = ax2+ k
เมื่อ a  0
4-6
2.บอกลักษณะของกราฟพาราโบลาด,วยการใช,ทักษะ -แบบฝBกวิเคราะหลักษณะของกราฟพาราโบลา
กระบวนการทางคณิตศาสตรนําไปประยุกตในการ
-ทดสอบวิเคราะหลักษณะของกราฟพาราโบลา
เรียนรู,สิ่งต4างๆและในการดํารงชีวิต
7-10
5. ใช,วิธีการที่หลากหลายแก,ปEญหา
-แบบฝBกลักษณะของกราฟพาราโบลา y = ax2 +
bx + c
-ทดสอบลักษณะของกราฟพาราโบลา y = ax2 +
bx + c
11-13
3 ใช,สมบัติเกี่ยวกับวงกลมในการให,เหตุผล พร,อมทั้ง -แบบฝBกการใช,สมบัติของวงกลมในการให,เหตุผล
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยใช,การ -สมุดเล4มเล็กสมบัติของวงกลมและทฤษฎีบท
วิเคราะหอย4างสร,างสรรค และนําไปใช,ใน
วงกลม(ชิ้นงาน)
ชีวิตประจําวัน
14-16
5. ใช,วิธีการที่หลากหลายแก,ปEญหา (วงกลม)
-แบบฝBกหัดการคิดคํานวณหาค4ามุมภายในวงกลม
-แบบทดสอบการคิดคํานวณหาค4ามุมภายใวงกลม
17-19
4 สร,างและให,เหตุผลเกี่ยวกับการสร,างรูปหลาย
-ชิ้นงานเกี่ยวกับวงกลม
เหลี่ยมและวงกลมที่กําหนดให,
-แบบทดสอบเกี่ยวกับวงกลม
20
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาไทย (ท23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-2
1.อ4านออกเสียงบทร,อยแก,วและบทร,อยกรองได,
- ท4องบทอาขยาน
ถูกต,อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ4าน
จากเรื่อง อภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
19.ท4องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร,อยกรอง
ที่มีคุณค4าตามความสนใจ
3-4
2. ระบุใจความสําคัญและรายละเอียดของข,อมูลที่
- แบบทดสอบ เรื่อง
สนับสนุนจากเรื่องที่อ4าน
เห็นแก4ลูก
16. สรุปความรู,และข,อคิดจากการอ4านเพื่อนําไป
ประยุกตใช,ในชีวิตจริง
5-6
3.อ4านเรื่องต4างๆแล,วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด - แบบทดสอบ เรื่อง การเขียน ย4อความและการ
บันทึก ย4อความ และรายงาน
อ4าน จับใจความ
5. มีมารยาทในการอ4าน
7. เขียนย4อความ
9. มีมารยาทในการเขียน
7
13.ใช,คําทับศัพทและศัพทบัญญัติ
- แบบทดสอบ เรื่อง การทับศัพทและศัพทบัญญัติ
8.เขียนจดหมายกิจธุระ
-เขียนจดหมายกิจธุระ
8 - 10
4.วิเคราะหวิจารณและประเมินเรื่องที่อ4านโดยใช,
- ใบงานวิเคราะห วิจารณ และประเมิน คุณค4า
กลวิธี การเปรียบเทียบเพื่อให,อ4านเข,าใจได,ดียิ่งขึ้น
เรื่อง
17.สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
ท,องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น
11
6.เขียนข,อความโดยถ,อยคําได,ถูกต,องตามระดับภาษา - แบบทดสอบ เรื่อง ระดับภาษา
12
13.จําแนกและใช,ภาษาต4างประเทศที่ใช,ในภาษาไทย - แบบทดสอบเรื่อง ภาษาต4างประเทศใภาษาไทย
13 -14
14.วิเคราะหโครงสร,างประโยคที่ซับซ,อน
- แบบทดสอบ เรื่อง ประโยคที่ซับซ,อน
15 - 16
16. สรุปความรู,และข,อคิดจากการอ4านเพื่อนําไป
- แบบทดสอบเรื่องพระบรมราโชวาท
ประยุกตใช,ในชีวิตจริง
17.สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรม
ท,องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น
17
10. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟEง - ใบงานหนังสือนอกเวลา
และดู
18-19
11..พูดในโอกาสต4างๆได,ตรงตามวัตถุประสงค
- พูดแนะนําตัวเอง
12. มีมารยาทในการฟEง การดู และการพูด
20
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

สัปดาหที่
1-2
2-3

3-4
5-6

6-7
7-8
8-10

11-12

13-14

15-16
17-19

20

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาศาสตร (ว23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1.อธิบายความเร4งและผลของแรงลัพธที่ทําต4อวัตถุ
ใบงานความเร4ง ผลของแรงลัพธที่ทําต4อวัตถุ
ว 4.1 ม.3/1
2.ทดลองและอธิ บ ายแรงกิ ริ ย าและแรงปฏิ กิ ริ ย า ใบงานกิจกรรมแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
ระหว4 า งวั ต ถุ และนํ า ความรู, ไ ปใช, ป ระโยชน ว 4.1
ม.3/2 (English)
3.ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลวที่กระทํา ทดลองแรงพยุงของของเหลว
ต4อวัตถุ ว 4.1 ม.3/3
4.ทดลองและอธิบายความแตกต4างระหว4างแรงเสียด คํานวณแรงเสียดทาน
ทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน และนําความรู,ไปใช,
ประโยชน ว 4.2 ม.3/1
5.ทดลองและวิเคราะหโมเมนตของแรง และนําความรู, คํานวณโมเมนตของแรง
ไปใช,ประโยชน ว 4.2 ม.3/2
6.สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป\นแนว ใบงานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ตรง และแนวโค,ง ว 4.2 ม.3/3 (English+ไทย)
7.อธิบาย พลังงานจลน พลังงานศักยโน,มถ4วง กฎการ ใบงานพลังงานจลน พลังงานศักยโน,มถ4วง
อนุรักษพลั งงาน และความสัมพั นธระหว4 างปริ ม าณ
เหล4านี้ รวมทั้งนําความรู,ไปใช,ประโยชน ว 5.1 ม.3/1
8.ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหว4างความต4าง คํานวณความต4างศักย กระแสไฟฟ]า ความ
ศักย กระแสไฟฟ]า ความต,านทาน และนําความรู,ไปใช, ต,านทาน
ประโยชน ว 5.1 ม.3/2 (English+ไทย)
9.คํานวณพลังงานไฟฟ]าของเครื่องใช,ไฟฟ]า และนํา
- แผ4นพับการเลือกการเครื่องใช,ไฟฟ]าอย4าง
ความรู,ไปใช,ประโยชน ว 5.1 ม.3/3
ประหยัด
- คํานวณพลังงานไฟฟ]า และกําลังไฟฟ]า
10.สังเกตและอภิปรายการต4อวงจรไฟฟ]าในบ,านอย4าง ทดลองการต4อวงจรไฟฟ]า
ถูกต,องปลอดภัย และประหยัด ว 5.1 ม.3/4
11.อธิบายตัวต,านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร และ
ทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องต,น
ทดลองต4อวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องต,นที่มี
ทรานซิสเตอร ว 5.1 ม.3/5
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสังคมศึกษา (ส23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1
ตัวชี้วัด ส.1.1 ม.3/1
ภาระงานที่ 1
อธิบายการเผยแผ4พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับ - ใบงาน...การเผยแผ4พระพุทธศาสนา
ถือสู4ประเทศต4าง ๆ ทั่วโลก
ตัวชี้วัด ส.1.1 ม.3/2
ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่มีต4อสังคมโลก
ตัวชี้วัด ส.1.1 ม.3/3
อภิปรายความสําคัญของพระพุทธศาสนาฯกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2
ตัวชี้วัด ส.1.1 ม. 3/4
ภาระงานที่ 2
วิเคราะหพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต4าง ๆ หรือ - ใบงาน...พระพุทธรูปปางต4าง ๆ
ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด
2-3
ตัวชี้วัด ส.1.1 ม. 3/5
ภาระงานที่ 3
วิเคราะหและประพฤติตนตามแบบอย4างการดําเนิน - ใบงาน...ชาดก
ชีวิตและข,อคิดจากประวัติสาวกชาดก เรื่องเล4า
และศาสนิกชนตัวอย4างตามที่กําหนด
4-5
ตัวชี้วัด ส 2.1ม.3/1
ภาระงานที่ 4
อธิบายความแตกต4างของการกระทําความผิดระหว4าง - ใบงาน...คดีอาญาและคดีแพ4ง
คดีอาญาและคดีแพ4ง
6
ตัวชี้วัด ส 2.1ม.3/2
ภาระงานที่ 5
มีส4วนร4วมในการปกป]องคุ,มครองผู,อื่นตามหลักสิทธิ - ใบงาน...สิทธิมนุษยชน
มนุษยชน
6-7
ตัวชี้วัด ส 2.1ม.3/3
ภาระงานที่ 6
อนุรักษวัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่ - ใบงาน...วัฒนธรรมไทย
เหมาะสม
8-9
ตัวชี้วัดส 2.1 ม.3/4วิเคราะหปEจจัยที่ก4อให,เกิดปEญหา ภาระงานที่ 7
ความขัดแย,งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลด - ใบงาน...ปEญหาความขัดแย,ง
ความขัดแย,ง
ม.3/5เสนอแนวคิดในการดํารงชีวิตอย4างมีความสุขใน
ประเทศและสังคมโลก

สัปดาหที่
10

11

12-14

14-16

16-17

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัด ส.1.1 ม.3/6
อธิบายสังฆคุณและข,อธรรมสําคัญในกรอบอริยสัจ 4ฯ
ตัวชี้วัด ตัวชีว้ ัด ส.1.1 ม.3/7
เห็นคุณค4าและวิเคราะหการปฏิบัติตนตามหลักธรรมฯ
ตัวชี้วัด ส.1.1 ม. 3/8,ม. 3/9
เห็นคุณค4าการพัฒนาจิตฯ
ตัวชี้วัด ส.1.2 ม. 3/2
ปฏิบัติตนอย4างเหมาะสมต4อบุคคลต4างๆ
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.3/1
อธิบายระบอบการปกครองแบบต4างๆ ที่ใช,ในยุค
ปEจจุบัน
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.3/2
วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทย
กับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ตัวชี้วัด ส 2.2 ม.3/3
วิเคราะหรัฐธรรมนูญฉบับปEจจุบันในมาตราต4างๆ ที่
เกี่ยวข,องกับการเลือกตั้ง การมีส4วนร4วม และการ
ตรวจสอบการใช,อํานาจรัฐ
ตัวชี้วัด ส 2.2ม.3/4 วิเคราะหประเด็นปEญหาที่เป\น
อุปสรรคต4อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
และเสนอแนวทางแก,ไข
ตัวชี้วัด ส 3.1
ม.3/1 อธิบายกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ
ม.3/2มีส4วนร4วมในการแก,ไขปEญหาและพัฒนาท,องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ม.3/3วิเคราะหความสัมพันธระหว4างแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับระบบสหกรณ

ภาระงาน
ภาระงานที่ 8

ภาระงานที่ 4
-การฝBกสมาธิ
- การฝBกปฏิบัติ
ภาระงานที่ 9

ภาระงานที่ 10
วิเคราะห เปรียบเทียบระบอบการปกครองของ
ไทยกับประเทศอื่นๆ ที่มีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

ภาระงานที่ 11
- ใบงาน...วิเคราะหความสัมพันธระหว4างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

สัปดาหที่
17-18

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
ตัวชี้วัด ส 3.2 ม.3/1 อธิบายบทบาทหน,าที่ของ ภาระงานที่ 10
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
- ใบงาน...วิเคราะห
ม.3/2แสดงความคิดเห็นต4อนโยบายและกิจกรรมทาง ผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ]อ เงินฝdด
เศรษฐกิจของรัฐที่มีต4อบุคคล กลุ4มคน และ
ประเทศชาติ
ม.3/4 อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ]อ
เงินฝdด
ม.3/5 วิเคราะหผลเสียจากการว4างงานและแนวทาง
แก,ปEญหา
ม.3/6 วิเคราะหสาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค,า
ในการค,าระหว4างประเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาประวัติศาสตร (ส23102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
- ศึกษาเข,าใจการนับเวลบาการแบ4งช4วงเวลาทาง
1. วิเคราะหเรื่องราวเหตุการณสําคัญทาง
1
ประวัติศาสตรได,อย4างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร และเทียบศักราชในระบบต4าง ๆ
ประวัติศาสตร (ส.4.1 ม.3/1)
- ศึกษารวบรวมข,อมูลและจัดระบบข,อมูลอย4าง
2. วิเคราะหการใช,วิธีการทางประวัติศาสตร ใน
เป\นระบบด,วยวิธีการทางประวัติศาสตรเพื่อใช,ใน
2-5
การศึกษาเรื่องราวต4าง ๆ ที่ตนสนใจ (ส.4.1 ม.3/2) การศึกษา อภิปรายประวัติความเป\นมาของ
ภูมิภาคโลก
3. วิเคราะหพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทรใน - วิเคราะหพัฒนการของเศรษฐกิจ การเมือง การ
ด,านต4าง ๆ ( ส 4.3 ม 3/1 )
ปกครอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ
6-10
ระหว4างประเทศของไทยในดินแดนประเทศไทย
ตั้งแต4อดีตจึงปEจจุบัน
4. วิเคราะหปEจจัยทีส4งผลต4อความั่นคงและความ
- วิเคราะหปEจจัยพื้นฐานและผลกระทบจาก
11 -12
เจริญรุ4งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร
ภายนอกและผลกระทจากภายนอกที่มีอิทธิพลต4อ
( ส 4.3 ม 3/2 )
การสร,างสรรคภูมิปญญาของมนุษยตั้งแต4อดีต
จนถึงปEจจุบัน
- วิเคราะหปEจจัยที่ส4งผลต4อความมั่นคงและความ
13-15
เจริญรุ4งเรื่องของไทยในสมัยรัตนโกสินทร
5. วิเคราะหภูมิปEญญาและวัฒนธรรมไทยสมัย
- วิเคราะหปEจจัยพื้นฐานและผลกระทบจาก
16-18
รัตนโกสินทร อิทธิพลต4อการพัฒนาของชาติไทย
อิทธิพลต4อการสร,างความเจริญรุ4งเรื่องและ
( ส 4.3 ม 3/3 )
สร,างสรรคภูมิปEญญาตั้งแต4อดีต-ปEจจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาหน%าที่พลเมือง 5 (ส23202) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-4
1. มีส4วนร4วมและแนะนําผู,อื่นให,อนุรักษและเผยแพร4 - แบบทดสอบ
มารยาทไทยสู4สาธารณะ
- สอบปฏิบัติมารยาทไทย
6. ปฏิบัติตนเป\นผู,มีวินัยในตนเอง
4-5
2. แสดงออก แนะนําผู,อื่น และยกย4องบุคคลที่มีความ - ให, นั ก เรี ย นแบ4 ง กลุ4 ม 4 – 5 ศึ ก ษา วิ เ คราะห
คุ ณ ค4 า ของการปฏิ บั ติ ต นเป\ น มี ค วามเสี ย สละ
เอื้อเฟdeอเผื่อแผ4และเสียสละ
ความเอื้อเฟdeอเผื่อแผ4 แสดงบทบาทสมมติสั้นๆกลุ4ม
6. ปฏิบัติตนเป\นผู,มีวินัยในตนเอง
ละ 1 เรื่อง
5-6
3. เห็นคุณค4าอนุรักษ สืบสาน ประยุกตและเผยแพร4 - ให, นั กเรี ย นแบ4 งกลุ4 ม 5 - 7 คนศึ กษาวิ เ คราะห
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและภู มิ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยศิลปวัฒนธรรมไทย
ปEญญาไทย
6-8
4. เป\นแบบอย4าง มีส4วนร4วมในการจัดกิจกรรม และ - ให,นักเรียนแบ4งกลุ4ม กลุ4มละ 5 - 7คน ร,องเพลง
สนับสนุนให,ผู,อื่นแสดงออกถึงความรักชาติยึดมั่นใน ชาติ แล, ว ครู ให, นั กเรี ย นช4 ว ยกั น วิ เ คราะหคุ ณ ค4 า
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย
และความสําคัญของความรักชาติจากบทเพลง
-จัดบอรดวันสําคัญที่เกี่ยวข,องกับพระมหากษัตริย
8-9
5. ประยุกตและเผยแพร4พระบรมราโชวาท หลักการ - ใบงานพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน
ทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- นั กเรี ย นแต4 ล ะคนเขี ย นบรรยายภาพ ในหั ว ข, อ
เรารักในหลวง โดยวาดภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาอังกฤษ 5 (อ23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-3
ต1.1ปฏิบัติตามคําขอร,อง คําแนะนํา คําชี้แจงและ
-ฟEงข,อความและตอบคําถาม
คําอธิบายที่ฟEงและอ4าน
4
อ4านออกเสียงข,อความ ข4าวโฆษณาถูกต,องตาม
-อ4านออกเสียงข,อความ
หลักการอ4าน
5-6
ระบุและเขียนสื่อที่ไม4ใช4ความเรียงรูปแบบต4างๆให,
-ตอบคําถาม
สัมพันธกับประโยคและข,อความที่ฟEงหรืออ4าน
7
เลือก/ระบุหัวข,อเรื่อง ใจความสําคัญและแสดงความ -แบบทดสอบ (Tenses)
คิดเห็นเกี่ยวับเรื่องที่ฟEงหรืออ4านจากสื่อประเภทต4างๆ
8
พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ -เขียนบรรยาย
ข4าว เหตุการณที่อยู4ในความสนใจของสังคม
9-12
พูดและสรุปใจความสําคัญ หัวข,อเรื่องที่ได,จากการ
-แบบทดสอบ(Passive)
วิเคราะหสถานการณที่อยู4ในความสนใจของสังคม
13-14
เข,าร4วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตาม
-พูดเล4าเรื่อง
ความสนใจ
15-17
ใช,ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณจําลอง -บทบาทสมมุติ
ที่เกิดขึ้นในห,องเรียน และชุมชน
-แบบทดสอบ(Direct-Indirect)
18-19
ใช,ภาษาต4างประเทศในการสืบค,น รวบรวมและสรุป -คําศัพท
ความรู,/ข,อมูลและแหล4งการเรียนรู,ต4างๆ
20
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาอังกฤษอ<าน-เขียน 5 (อ23201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
4-7
3. ระบุหัวขอเรื่อง ใจความสําคัญ ขอความสนับสนุน
4-7
และตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง
10-12

13-15

16

18-19
20

2. อ"านและเขียนบรรยายสื่อที่ไม"ใช"ความเรียง
สัญลักษณ* เครื่องหมาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง และ
ภาพต"าง ๆ
1. อ"านออกเสียงพยัญชนะตนคําและทายคํา เชื่อมโยง
และแบ"งวรรคตอนในขอความ ข"าว โฆษณา บทรอย
กรองไดถูกตองตามหลักการอ"าน
4. เขียนแสดงความคิดเห็นและใหเหตุผลประกอบ
เกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ* และเหตุการณ*ใกลตัว
ที่น"าสนใจ
5. ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ"านกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

10

13-15

16

18-19

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสุขศึกษา (ส23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-4
1. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด,านร4างกาย
- แบ4งกลุ4มวิเคราะหเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
จิตใจ อารมณ สังคม และสติปEญญา แต4ละช4วง
ทางด,านร4างกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
ของชีวิต
สติปEญญา แต4ละช4วงของชีวิต
5
2. วิเคราะหอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต4อ - วิเคราะหความคาดหวังของสังคมต4อการ
การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ4น
เปลี่ยนแปลงของวัยรุ4น
6-7
3. วิเคราะห สื่อ โฆษณา ที่มีอิทธิพลต4อการ
- ใบงานวิเคราะห เรื่องสื่อ โฆษณา
เจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ4น
8
4. อธิบายอนามัยแม4และเด็ก การวางแผนครอบครัว - ใบงานวิเคราะห เรื่องอนามัยเจริญพันธ
และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
10-13
5. วิเคราะหปEจจัยที่มีผลกระทบต4อการตั้งครรภ
- ศึกษาค,นคว,างานกลุ4ม
14-15
6. วิเคราะหสาเหตุ และเสนอแนวทางป]องกัน แก,ไข - วิเคราะหงานกลุ4ม
ความขัดแย,งในครอบครัว
16-19
7. กําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต4าง ๆ โดย - แบ4งกลุ4มวิเคราะหจัดกิจกรรมกําหนดรายงาน
คํานึงถึงความประหยัดและคุณค4าทางโภชนาการ
อาหารประหยัดและมีคุณภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาบาสเกตบอล (พ23102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-4
1. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการลีลาศได,อย4างสง4างาม
รูปแบบต4างๆในการเล4นกีฬา (พ 3.1ม4-6/1)
5-8
2. ใช,ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะวอลซ
ทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต4อผู,อื่นและสังคม (พ 3.1ม.46/2)
15-18
3. เล4นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู4กีฬา
ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะควิกสเตป
ประเภททีมอย4างน,อย 1 ชนิด (พ3.1ม4-6/3)
9-14
4. แสดงการเคลื่อนไหวได,อย4างสร,างสรรค (พ.3.1 ม. ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะแทงโก
4-6/4)
9-14
5. เข,าร4วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนํา ปฏิบัติการแสดงกิจกรรมนันทนาการกับผู,อื่น
หลักการแนวคิด ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม (พ 3.1 ม.4-6 /5)
9-14
1. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการลีลาศได,อย4างสง4างาม
รูปแบบต4างๆในการเล4นกีฬา (พ 3.1ม4-6/1)
9-14
2. ใช,ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะวอลซ
ทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต4อผู,อื่นและสังคม (พ 3.1ม.46/2)

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 5 (ศ23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-9
1. การสร,างงานทัศนศิลปp 2 มิติ และ 3 มิติ
สร,างสรรคงานทัศนศิลปpโดยใช,เทคนิคสื่อผสม
10-19
2. การสร,างผลงานทัศนศิลปpเพื่อสื่อความหมายโดยใช, สร,างสรรคงานประติมากรรมกระดาษ
หลักของทัศนธาตุและการออกแบบ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 5 (ดนตรี) (ศ23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-2
ศ 2.1 ม.3/1 เปรียบเทียบองค*ประกอบที่ใชในงาน
- ทําในชั่วโมงเรียน
ดนตรีและศิลปะอื่น
3-5
ศ 2.1 ม. 3/2 รองเพลงเล"นดนตรีเดี่ยวและรวมวง
- งานปฏิบัติ
โดยเนนเทคนิคการรอง การเล"นการแสดงออกและ
คุณภาพเสียง
6-8
ศ 2.1 ม. 3/3 แต"งเพลงสั้นๆ จังหวะง"ายๆ
- งานปฏิบัติ
9 - 11
ศ 2.1 ม. 3/4 อธิบายเหตุผลในการเลือกใช
- งานปฏิบัติ/ทําในชั่วโมงเรียน
องค*ประกอบดนตรีในการสรางสรรค*งานดนตรีของ
ตนเอง
12 – 13
ศ 2.1 ม. 3/5 เปรียบเทียบความแตกต"างระหว"างงาน - นําเสนอผลงาน
ดนตรีของตนเองและผูอื่น
14 - 15
ศ 2.1 ม.3/6 อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต"อ - ทําในชั่วโมงเรียน
บุคคลและสังคม
16 - 17
ศ 2.1 ม. 3/7 นําเสนอหรือจัดการแสดงดนตรีที่
- งานปฏิบัติ
เหมาะสมโดยการ บูรณาการกับสาระการเรียนรูอื่น
ในกลุ"มศิลปะ
18
ศ 2.2 ม.3/1บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต"ละยุค
- งานกลุ"มทําในชั่วโมงเรียน
สมัย
19 - 20
ศ 2.2 ม.3/2 อภิปรายลักษณะเด"นที่ทําใหงานดนตรี
- ทําในชั่วโมงเรียน
นั้นไดรับการยอบรับ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ง23101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สัปดาหที่
ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1-6
อภิปรายขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
-ใบงานเรื่องเส,นใย
-ใบงานเรื่องอุปกรณที่ใช,ในการตัดเย็บ
7-10
ใช,ทักษะในการทํางานร4วมกันอย4างมีคุณธรรม
-ใบงานเรื่องอาหารหลัก 5หมู4
-ปฏิบัติกิจกรรมการทําแซนวิช
11
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 1/2562
12-19
อภิปรายการทํางานโดยใช,ทักษะการจัดการเพื่อการ - ใบงานเรื่องประเภทของงานปEก
ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล,อม
-ปฏิบัติกิจกรรมการปEกผ,า
20
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

