โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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) วิชาคณิตศาสตร3 (ค32101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1

2-3

4-5

6
7
8-9

10-11
12

13

14
15-16

ตัวชี้วัด
เข,าใจและใช,หลักการบวกและการคูณการเรียง
สับเปลี่ยน และการจัดหมู8ในการแก,ป9ญหา
สามารถหาจํานวนวิธีการแก,ป9ญหาโจทยด,วยหลักการ
นับเบื้องต,นโดยใช,แผนภาพต,นไม,
สามารถหาจํานวนวิธีการแก,ป9ญหาโจทยด,วยหลักการ
นับเบื้องต,นโดยใช,หลักการบวกและหลักการคูณ
อธิบาย คิดคํานวณโดยการสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตรได,อย8างถูกต,อง ชัดเจนและมีความคิด
ริเริมสร,างสรรค
สามารถหาผลบวก ผลลบ ผลคูณและผลหาร เขียน
จํานวนที่อยู8ในรูปผลคูณและการแก,สมการในรูปแฟก
ทอเรียลได,
คิดคํานวณ แก,ป9ญหาโดยใช,วิธีที่หลากหลาย และ
เลือกใช,วิธีการที่เหมาะสมได,
สามารถหาวิธีเรียงสับเปลี่ยนกรณีที่สิ่งของแตกต8างกัน
ทั้งหมด
-ใช,สูตรอธิบาย คิดคํานวณ วิธีเรียงสับเปลี่ยนกรณีที่
สิ่งของแตกต8างกันทั้งหมดการให,เหตุผลโดยมี
ข,อเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ
-สามารถหาวิธีการจัดหมู8ของสิ่งของที่แตกต8างกัน
ทั้งหมด
-ใช,สูตร อธิบาย คิดคํานวณ วิธีจัดหมู8ของสิ่งของที่
แตกต8างกันทั้งหมดโดยการเชื่อมโยงเนื้อหาต8างๆและ
นําไปใช,ในชีวิตจริง
2.หาความน8าจะเปIนและนําความรู,เกี่ยวกับความ
น8าจะเปIนไปใช,
-สามารถบอกความหมายของการทดลองสุ8ม หา
จํานวนแซมเปKลสเปซและเหตุการณได,
-การให,เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุป โดยมี
ข,อเท็จจริงทางคณิตศาสตรรองรับ
-สามารถบอกความหมายของความน8าจะเปIนของ
เหตุการณได,

ภาระงาน
-ทําชิ้นงานโจทยป9ญหาหลักการนับเบื้องต,น
แผนภาพตันไม,

- ทดสอบหลักการนับเบื้องต,น

-แบบฝDกหัด/ใบกิจกรรมการบวกลบคูณและหาร
การเขียนผลคูณในรูปแฟกทอเรียล(ภาษาอังกฤษ)
-ทดสอบการแก,สมการในรูปแฟกทอเรียล
(ภาษาอังกฤษ)
ทดสอบวิธีเรียงสับเปลี่ยนแนวเส,นตรงและวงกลม
-ทําแบบฝDกหัดวิธีเรียงสับเปลี่ยนแนวเส,นตรงและ
วงกลม
-ทดสอบการจัดหมู8 (ภาษาอังกฤษ)
-แบบฝDกหัดการจัดหมู8(ภาษาอังกฤษ)

-แบบฝDกหัดการทดลองสุ8มและหาแซมเปKลสเปซ

-ทดสอบการทดลองสุ8มและหาแซมเปKลสเปซ
ทดสอบความน8าจะเปIน

สัปดาหที่
17-18

19

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
-สามารถหาความน8าจะเปIนของเหตุการณที่กําหนดให, -ชิ้นงานความน8าจะเปIน(สาระท,องถิ่น
ได,
- ใช,ความรู,เกี่ยวกับความน8าจะเปIนในการแก,ป9ญหา
สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตรและ
นําเสนอได,อย8างถูกต,อง ชัดเจน
-สามารถหาความน8าจะเปIนที่ได,จากข,อมูลต8างๆที่ช8วย แบบฝDกหัดความน8าจะเปIนในการตัดสินใจ
ในการตัดสินใจได,
- อธิบายและใช,ความรู,ทางคณิตศาสตรเปIนเครื่องมือ
ในการเรียนรู,เนื้อหาต8างๆและเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ
ด,วยการคิดสร,างสรรค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตร3 (ค32201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1

6-7

ตัวชี้วัด
- เข,าใจฟ9งกชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟ9งก็
ชันตรีโกณมิติและนําไปใช,แก,ป9ญหาได,
- บวก ลบ คูณ หารฟ9งกชันตรีโกณมิติของจํานวนจริง
ที่กําหนดให,ครบทั้ง 6 รูปฟ9งกชัน
- เขียนกราฟของฟ9งกชันตรีโกณมิติที่กําหนดให,ใน
รูปแบบต8างๆ ครบทั้ง 6 รูปฟ9งกชัน
- หาค8าของฟ9งกชันตรีโกณมิติของจํานวนจริงหรือมุม
โดยใช,ฟ9งกชันตรีโกณมิติ
- ฟ9งกชันตรีโกณมิติของผลบวกผลต8างของจํานวนจริง
หรือมุม
- ฟ9งกชันตรีโกณมิติของสองเท8า สามเท8าและครึ่งเท8า
ของจํานวนจริงหรือมุม
- ความสัมพันธระหว8างผลบวกผลต8างและผลคูณของ
ฟ9งกชันตรีโกณมิติ
- อินเวอรสของฟ9งกชันตรีโกณมิติ

8-9

แก,สมการตรีโกณมิติ และนําไปใช,ในการแก,ป9ญหา

10

ใช,กฎของโคไซนและกฎของไซนในการแก,ป9ญหา

11
12

-แก,โจทยป9ญหาระยะทางและส8วนสูง
ผลการเรียนรู,ที่4. หาผลลัพธของการบวก การลบ
เวกเตอร การคูณเวกเตอรด,วยสเกลาร หาผลคุณเชิงส
เกลารและผลคูณเชิง เวกเตอร

13
14

-การใช,เวกเตอรในการพิสูจนทางเรขาคณิต
-การบวก การลบเวกเตอร การหาขนาดเวกเตอรใน
ระบบแกนมุมฉาก
-ผลคูณเชิงสเกลาร
-ขนาดและทิศทางของเวกเตอร

2
3

4
4-5

14-16
17

ภาระงาน
- ทดสอบบวก ลบ คูณ หารฟ9งกชันตรีโกณมิติของ
จํานวนจริงที่กําหนดให,ครบทั้ง 6 รูปฟ9งกชัน
(summer)
- ทําชิ้นงานการ.เขียนกราฟของฟ9งกชันตรีโกณมิติ
ที่กําหนดให,ในรูปแบบต8างๆ (summer)
- ทดสอบการหาค8าของฟ9งกชันตรีโกณมิติของ
ผลบวกผลต8างของจํานวนจริงหรือมุม

- ทดสอบการหาค8าของฟ9งกชันตรีโกณมิติของสอง
เท8า สามเท8าและครึ่งเท8าของจํานวนจริงหรือมุม
- ทดสอบการหาค8าของผลบวกผลต8างและผลคูณ
ของฟ9งกชันตรีโกณมิติ
- ทดสอบการหาค8าของอินเวอรสของฟ9งกชัน
ตรีโกณมิติ
-ทําแบบฝDกหัดการพิสูจนเอกลักษณ
-ทดสอบการแก,สมการตรีโกณมิติ
-ทดสอบการหาค8าของการกฎของโคไซนและกฎ
ของไซนไปใช,ในการแก,ป9ญหา
-ทดสอบการหาค8าของระยะทางและส8วนสูง
-ทดสอบการบวก ลบเวกเตอร (2มิติและ3มิติ)

-ทําแบบฝDกหัดการพิสูจนทางเรขาคณิต
-ทดสอบการบวก การลบเวกเตอร การหาขนาด
เวกเตอรในระบบแกนมุมฉาก
ทดสอบการหาค8าของผลคูณเชิงสเกลาร
-ทดสอบการหาเวกเตอรที่มีขนาดKหน8วยทิศทาง
เดี่ยวกับเวกเตอรที่กําหนดให,

สัปดาหที่
18

19

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
-การหาเวกเตอรที่มีขนาดKหน8วยตั้งฉากกับเวกเตอรที่ -ทดสอบการหาเวกเตอรที่มีขนาดKหน8วยตั้งฉาก
กําหนดให,
กับเวกเตอรที่กําหนดให,
ผลการเรียนรู,ที่5. นําความรู,เกี่ยวกับเวกเตอรในสาม
มิติไปใช,ในการแก,ป9ญหาได,อย8างสร,างสรรค

-ทดสอบการแก,ป9ญหาโจทยเกี่ยวกับเวกเตอรใน
สามมิติ
-ทําแบบฝDกหัดการแก,ป9ญหาโจทยเกี่ยวกับ
เวกเตอรในสามมิติ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาไทย 3 (ท32101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-2

3-4

5-6
7
8 - 10

11
12 - 13

14
15
16
17-18

ตัวชี้วัด
1.อ8านออกเสียงบทร,อยแก,วและบทร,อยกรองได,
ถูกต,อง เหมาะสมกับเรื่องที่อ8าน
19.ท8องจําบทอาขยานตามที่กําหนดและบทร,อยกรอง
ที่มีคุณค8าตามความสนใจ
2. ตีความ แปลความ ขยายความ จากเรื่องที่อ8าน
4. มีมารยาทในการอ8าน
7. เขียนย8อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย
8. มีมารยาทในการเขียน
16.วิเคราะหและวิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมตาม
หลักการวิจารณเบื้องต,น
12.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และ
ลักษณะของภาษา
17.วิเคราะหลักษณะเด8นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู,ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของ
สังคมไทยในอดีต
6. เขียนเรียงความ
5.เขียนสื่อสารในรูปแบบต8าง ๆ ได,ตรงตาม
วัตถุประสงคโดยใช,ภาษาเรียบเรียงถูกต,อง มีข,อมูล
และสาระสําคัญชัดเจน
15.แต8งบทร,อยกรอง
13.ใช,คําและกลุ8มคําสร,างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค
14.ใช,ภาษาเหมาะสมแก8โอกาส กาลเทศะและบุคคล
รวมทั้งคําราชาศัพทอย8างเหมาะสม
18.วิเคราะหและประเมินคุณค8าด,านวรรณศิลปUของ
วรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เปIนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ

ภาระงาน
- ท8องบทอาขยานจากเรื่อง พระเวสสันดรชาดก

- แบบทดสอบ เรื่อง อ8านแปลความ ตีความ ขยาย
ความ การเขียนย8อความ

- แบบทดสอบ /ใบงาน เรื่อง มัทนะพาธาและ
วรรณคดีอยุธยาตอนกลาง-ตอนปลาย
- แบบทดสอบอธิบายธรรมชาติของภาษา พลัง
ของภาษา และลักษณะของภาษา
- ใบงานวิเคราะหคุณค8า/แบบทดสอบเรื่องพระ
เวสสันดรชาดก
- เขียนเรียงความเชิงวิชาการ
- การเขียนบทความ

- ใบงาน เรื่องการแต8งคําประพันธหัวข,อ
รักษพลังงาน
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ
- ใบงาน เรื่องการวิเคราะหคุณค8าของบทความ
เรื่องโคลนติดล,อ

สัปดาหที่
19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
3.อ8านเรื่องต8างๆแล,วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกความรู,เรื่องโคลนติดล,อ/ ผังความคิด
บันทึก ย8อความและรายงาน
19.สังเคราะหข,อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
นําไปประยุกตใช,ในชีวิตจริง
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาเคมีพื้นฐาน (ว30102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-3

4-6

7-10

11-12

ตัวชี้วัด
1.ระบุว8าสารเปIนธาตุหรือสารประกอบ และอยู8ใน รูป
อะตอม โมเลกุล หรือไอออนจากสูตรเคมี
2.เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต8าง ของ
แบบจําลองอะตอมของโบรกับแบบจําลอง อะตอม
แบบกลุ8มหมอก
3.ระบุจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ของ
อะตอม และไอออนที่เกิดจากอะตอมเดียว
4.เขียนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุและระบุการ เปIน
ไอโซโทป
5.ระบุหมู8และคาบของธาตุและระบุว8าธาตุเปIน โลหะ
อโลหะ กึ่งโลหะ กลุ8มธาตุเรพรีเซนเททีฟ หรือกลุ8ม
ธาตุแทรนซิชัน จากตารางธาตุ
8.ระบุว8าพันธะโคเวเลนตเปIนพันธะเดี่ยว พันธะคู8
หรือพันธะสาม และระบุจํานวนคู8อิเล็กตรอน ระหว8าง
อะตอมคู8ร8วมพันธะ จากสูตรโครงสร,าง
11.อธิบายความสัมพันธระหว8างจุดเดือดของสาร โคเว
เลนตกับแรงดึงดูดระหว8างโมเลกุลตาม สภาพขั้วหรือ
การเกิดพันธะไฮโดรเจน
12.เขียนสูตรเคมีของไอออนและสารประกอบไอออ
นิก
13.ระบุว8าสารเกิดการละลายแบบแตกตัวหรือ ไม8แตก
ตัว พร,อมให,เหตุผลและระบุว8า สารละลายที่ได,เปIน
สารละลายอิเล็กโทรไลต หรือนอนอิเล็กโทรไลต

ภาระงาน
-ใบงานโครงสร,างอะตอม

- ทดสอบตารางธาตุ

- ทดสอบพันธะโคเวเลนต

- ทดสอบพันธะไอออนิก

สัปดาหที่
12-13

14-15

16-17

18-19

20

ตัวชี้วัด
14.ระบุสารประกอบอินทรียประเภทไฮโดรคารบอน
ว8าอิ่มตัวหรือไม8อิ่มตัวจากสูตรโครงสร,าง
15.สืบค,นข,อมูลและเปรียบเทียบสมบัติ ทางกายภาพ
ระหว8างพอลิเมอรและมอนอเมอร ของพอลิเมอรชนิด
นั้น
16.ระบุสมบัติความเปIนกรด-เบส จากโครงสร,างของ
สารประกอบอินทรีย
17.อธิบายสมบัติการละลายในตัวทําละลายชนิด ต8าง
ๆ ของสาร
18.วิเคราะหและอธิบายความสัมพันธระหว8าง
โครงสร,างกับสมบัติเทอรมอพลาสติกและ เทอรมอ
เซตของพอลิเมอรและการนํา พอลิเมอรไปใช,
ประโยชน
19.สืบค,นข,อมูลและนําเสนอผลกระทบของการใช,
ผลิตภัณฑพอลิเมอรที่มีต8อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล,อม
พร,อมแนวทางปZองกันหรือแก,ไข
20.ระบุสูตรเคมีของสารตั้งต,น ผลิตภัณฑและ แปล
ความหมายของสัญลักษณในสมการเคมี ของปฏิกิริยา
เคมี
21.ทดลองและอธิบายผลของความเข,มข,น พื้นที่ผิว
อุณหภูมิและตัวเร8งปฏิกิริยา ที่มีผลต8ออัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี
22.สืบค,นข,อมูลและอธิบายป9จจัยที่มีผลต8ออัตรา การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีที่ใช,ประโยชนในชีวิต ประจําวันหรือ
ในอุตสาหกรรม
23.อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซ
24.อธิบายสมบัติของสารกัมมันตรังสีและคํานวณ ครึ่ง
ชีวิตและปริมาณของสารกัมมันตรังสี
25.สืบค,นข,อมูลและนําเสนอตัวอย8างประโยชน ของ
สารกัมมันตรังสีและการปZองกันอันตราย ที่เกิดจาก
กัมมันตภาพรังสี

ภาระงาน
- ใบงานพอลิเมอร

- ใบงานพลาสติก

-ทดสอบสมการเคมี
-ทดสอบปฏิกิริยารีดอกซ

-ทดสอบครึ่งชีวิต

สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (ว30281) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-2

3-5
5-7
7-9

11-13

14-15
15-16
17-19

ตัวชี้วัด
1. สืบค,นข,อมูล ทดลอง อธิบาย และเขียนแผนภาพ
เกี่ยวกับธรรมชาติของแสงอาทิตย หลักการการ
เดินทางของแสงผ8านวัตถุ และหลักการกระจายและ
การรวมสเปกตรัมของแสงขาว
2. สืบค,นข,อมูล ทดลอง อธิบาย และเขียนแผนภาพ
การเกิดปรากฎการณธรรมชาติบางอย8างเนื่องจากแสง
3. สืบค,นข,อมูล อภิปราย เขียนแผนภาพ และสรุป
หลักการทํางานของทัศนอุปกรณ
4. สืบค,นข,อมูล อภิปราย เขียนภาพ สรุปหลักการ
ผสมแสงสี การเห็นภาพของนัยนตา และวิธีแก,ไข
ข,อบกพร8องทางสายตา
5. สํารวจตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทของวัตถุ
สีของวัตถุ การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต8าง ๆ และการ
ผสมตัวสี
6. สํารวจตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับตัวสี
สมบัติของสี การผสมสี และการวิเคราะหตัวสี
7. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห และอธิบายเกี่ยวกับชนิด
โครงสร,าง และกระบวนการเกิดภาพบนฟKลม
8. สืบค,นข,อมูล วิเคราะห ทดลอง และอธิบาย
เกี่ยวกับการใช,สีผสมอาหาร สีย,อม สีเคลือบผิว และ
บทบาทของสีในชีวิตประจําวัน

ภาระงาน
- ทดลอง...การเดินทางของแสงเมื่อผ8านวัตถุ
โปร8งใส

- ใบงาน...การเกิดปรากฎการณธรรมชาติของแสง
- คํานวณ...เลนส (2 ข,อ)
- การทดลอง...การฉายแสงสีต8าง ๆ ลงบนวัตถุที่มี
สี
- ทดลอง...การดูดกลืนแสงของวัตถุสีต8าง ๆ

- ทดลอง...การแยกสีโดยวิธีโครมาโทกราฟ\
- ใบงาน...การเปรียบเทียบฟKลม
- ทดลอง...การมัดย,อม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (ว30281) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
ภาคฤดูร,อน

1-2

3-6

7

8-11

12-14

ตัวชี้วัด
1 . อ ธิ บ า ย ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ค ลื่ น ช นิ ด ข อ ง ค ลื่ น
ส8 ว นประกอบของคลื่ น การแผ8 ข องหน, า คลื่ น ด, ว ย
หลักการของฮอยเกนสและการรวมกันของคลื่ นตาม
หลักการซ,อนทับ พร,อมทั้งคํานวณอัตราเร็ว ความถี่
และความยาวคลื่น สังเกตและอธิบายการสะท,อน การ
หักเห การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํา
รวมทั้งคํานวณปริมาณต8างๆที่เกี่ยวข,อง
1.(ต8 อ )สั ง เกตและอธิ บ าย การแทรกสอดและการ
เลี้ยวเบนของคลื่นผิวน้ํา รวมทั้งคํานวณปริมาณต8างๆ
ที่เกี่ยวข,อง
2.ทดลองและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย8าง
ง8ายของวัตถุติดปลายสปริงและลูกตุ,มอย8าง8าย รวมทั้ง
คํานวณปริมาณต8างๆที่เกี่ยวข,อง
3.อธิบายความถี่ธรรมชาติของวัตถุและการเกิดการสั่น
พร,อง
4.ทดลองและอธิบายการแทรกสอดของแสงผ8านสลิต
คู8และเกรตติง การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของ
แสงผ8 า นสลิ ต เดี่ ย ว รวมทั้ ง คํ า นวณปริ ม าณต8 า งๆที่
เกี่ยวข,อง
5.ทดลองและอธิ บ ายการสะท, อนของแสงที่ ผิ ว วั ต ถุ
ตามกฎการสะท, อน เขี ย นรั งสี ของแสงและคํ า นวณ
ตําแหน8งและขนาดภาพของวัตถุ เมื่อแสงตกกระทบ
กระจกเงาราบและกระจกเงาทรงกลม รวมทั้งอธิบาย
การนําความรู,เรื่องการสะท,อนของแสงจากกระจกเงา
ราบและกระจกเงาทรงกลมไปใช, ป ระโยชนใน
ชีวิตประจําวัน

ภาระงาน
-ทดสอบความรู,เกี่ยวกับธรรมชาติคลื่น ชนิดคลื่น
ส8วนประกอบของคลื่น
-วิเคราะหคุณสมบัติคลื่นจากภาพเคลื่อนไหว
เสมือนจริง
-ทดสอบความรู,เกี่ยวกับคุณสมบัติของคลื่น

-วิเคราะหคุณสมบัติคลื่นจากภาพเคลื่อนไหว
เสมือนจริง
-ทดสอบการแทรกสอดและการเลี้ยวเบน
-วิเคราะหการเคลื่อนที่จากภาพเคลื่อนไหวเสมือน
จริงและการทดลอง-สาธิต
-ทดสอบการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกอย8างง8าย
-วิเคราะหจากภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงและการ
ทดลอง
-ทดสอบการสั่นพร,อง
-วิเคราะหการแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง
จากภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงและการทดลองสาธิต
-ทดสอบการแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง
-วิเคราะหจากภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงและการ
ทดลอง-สาธิต
-ทดสอบการสะท,อนของแสง

สัปดาหที่
15-16

17-18

19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
6. ทดลองและอธิบายความสัมพันธระหว8างดรรชนีหัก -วิเคราะหจากภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงและการ
เห มุ ม ตกกระทบ และมุ ม หั ก เห รวมทั้ ง อธิ บ าย ทดลอง
ความสั ม พั น ธระหว8 า งความลึ ก จริ ง และความลึ ก -ทดสอบการหักเหของแสง
ปรากฏ มุมวิกฤต และการสะท,อนกลับหมดของแสง
และคํานวณปริมาณต8างๆที่เกี่ยวข,อง
7. ทดลองและเขียนรังสีของแสงเพื่อแสดงภาพที่เกิด -วิเคราะหจากภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงและการ
จากเลนสบาง หาตําแหน8ง ขนาด ชนิดของภาพและ ทดลอง-สาธิต
ความสัมพันธระหว8างระยะวัตถุ ระยะภาพและความ -ทดสอบการหักเหของแสงผ8านเลนส
ยาวโฟกัส รวมทั้งคํานวณปริมาณต8างๆที่เกี่ยวข,องและ
อธิบายการนําความรู,เรื่องการหักเหของแสงผ8านเลนส
บางไปใช,ประโยชนในชีวิตประจําวัน
8. อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่เกี่ยวกับแสง เช8น -การรายงานปรากฎการณต8างๆของนักเรียน
รุ,ง การทรงกลด มิราจ และการเห็นท,องฟZาเปIนสีต8างๆ
ในช8วงเวลาต8างกัน พร,อมทั้งสังเกต อธิบายการ
มองเห็นแสงสี สีของวัตถุ การผสมสารสี และการผสม
แสงสี รวมทั้งอธิบายสาเหตุของการบอดสี
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาวิทยาการคํานวณ (ว30107) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-10

11-19

20

ตัวชี้วัด
รวบรวม วิเคราะห และใช,ความรู,ด,านวิทยาการ
คอมพิวเตอร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แก,ป9ญหาหรือเพิ่มมูลค8าให,กับบริการหรือผลิตภัณฑที่
ใช,ในชีวิตจริงอย8างสร,างสรรค
ประยุกตใช,แนวคิดเชิงคํานวณในกรพัฒนาโครงงานที่
มี ก ารบู ร ณาการกั บ วิ ช าอื่ น อย8 า งสร, า งสรรคและ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ภาระงาน
-Infographic กลยุทธประเทศไทย
- ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสร)างมูค/าให)สินค)า
- -การนําเสนอคุณค/าของสินค)า
- Infographic การประมวลผลข) อ มู ล ให) เ ป6 น
สารสนเทศ
- กรณีศึกษา (สร)างชิ้นงาน)

สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสังคมศึกษา 3 (ส32101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-2

3–4

5–6

11-13

14 – 15
1-3
4-6

7-9
10-13
14-15
16-17

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหพระพุทธเจ,าในฐานะเปIนมนุษยผู,ฝDกตน
ได,อย8างสูงสุดในการตรัสรู, การก8อตั้ง วิธีการสอน
และการเผยแพร8พระพุทธศาสนาหรือวิเคราะหประวัติ
ศาสนดาที่ตนนับถือ ตามที่กําหนด
2. วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคํา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ

ภาระงาน
ใบงานที่1 วิเคราะหสาระสําคัญของ
พระพุทธศาสนาและวิธีการสอนของพระพุทธเจ,า
กิจกรรมกลุ<มการอภิปรายแสดงความคิดเห็น

ใบงานที่1 วิเคราะหหลักกฎแห8งกรรมกับภาพข8าว
เหตุการณป9จจุบัน
กระบวนการกลุ<ม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
3. วิเคราะหข,อคิดและแบบอย8างการดําเนินชีวิตจาก ใบงาน วิเคราะหประวัติพระสาวกชากและชาว
ประวัติสาวกชาดกเรื่องเล8าและ ศาสนิกชนตัวอย8าง
พุทธตัวอย8าง
ตามที่กําหนด
กิจกรรมกลุ<ม การแสดงบทบาทสมมติ
4. วิเคราะหคุณค8าและความสําคัญของการสังคายนา ใบงาน วิเคราะหมูลเหตุที่ทําสังคายนา
พระไตรปKฎกหรือคัมภีรของศาสนา ที่ตนนับถือและ พระไตรปKฎกครั้งที่ 1-3-5
การเผยแพร8
กิจกรรมกลุ<มเรื่องประวัติการทําสังคายนาในอดีต
5. เห็นคุณค8า เชื่อมั่นและมุ8งมั่นพัฒนาชีวิตด,วยการ ถึงป9จจุบัน
ใบงาน ทําอย8างไรให,เกิดสมาธิ/ป9ญญา
พัฒนาจิตและพัฒนาการการเรียนรู,ด,วยวิธีคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของ ฝ>กปฏิบัติสมาธิ
ศาสนาที่ตนนับถือ
6. ปฏิบัติตนถูกต,องตามศาสนพิธี พิธีกรรมตามหลัก ใบงาน วิเคราะหหลักทิศ6 และการปฏิบัติตนตาม
ศาสนาที่ตนนับถือ
พิธีกรรมทางศาสนาในวันสําคัญ
7. อภิปรายกําหนดราคาและค8าจ,างในระบบ
ใบงาน ศึกษาระบบเศรษฐกิจและสรุปเปIนผัง
เศรษฐกิจ
ความคิด
8. ตระหนักถึงความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีใบงาน
่
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
มีต8อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
นําเสนอการประยุกตใช,เศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนต8างๆ
9. ตระหนักถึงความสําคัญของระบบสหกรณในการ ใบงาน ศึกษาระบบสหกรณและสรุปเปIนผัง
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน และประเทศ
ความคิด
10.วิเคราะหป9ญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนและเสนอ ใบงาน นําเสนอความรู,เรื่องเศรษฐกิจระหว8าง
แนวทางแก,ไข
ประเทศโดยนําเสนอในผังความคิด
11. อธิบายบทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย
ใบงาน ฝDกทักษะในกําหนดราคาสินค,าใน
การเงิน การคลัง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การตลาดตามกลไกราคา
12.วิเคราะหผลกระทบของการเปKดเสรีทางเศรษฐกิจ สอบ ผลกระทบของการเปKดเสรีทางเศรษฐกิจใน
ในยุคโลกาภิวัฒนที่มีผลต8อสังคมไทย
ยุคโลกาภิวัฒนที่มีผลต8อสังคมไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภูมิศาสตรกายภาพ (ส32203) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-6

8 -10

11 -15

16 - 18

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
วิเคราะหความสัมพันธทางภูมิศาสตรภายใต,สภาวะ - วิเคราะหความสัมพันธทางภูมิศาสตร
แวดล,อมต8าง ๆ ของโลกที่มีอิทธิพลต8อการดําเนินชีวิต - วิเคราะหโครงสร,างของโลก
- วิเคราะหปรากฏการณกลางวัน กลางคืน
วิเคราะหลักษณะเฉพาะหรือปรากฏการณของเปลือก - วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
โลกในภูมิภาคต8าง ๆ ที่มีอิทธิพลต8อการดําเนินชีวิต
- อภิปรายลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญ
ของมนุษย
วิเคราะหธรรมชาติของทะเลและมหาสมุทรที่มี
- วิเคราะหธรรมชาติของทะเลและมหาสมุทร
อิทธิพลต8อการดําเนินชีวิตมนุษย
- วิเคราะหการเคลื่อนไหวของทะเลและ
มหาสมุทร
วิเคราะหความสัมพันธของบรรยากาศและภูมิอากาศ - วิเคราะหความสัมพันธของบรรยากาศ
รวมทั้งพืชพรรณธรรมชาติในภูมิภาคต8าง ๆ ของโลก - วิเคราะหลักษณะภูมิอากาศที่สําคัญของโลก
ที่มีอิทธิพลต8อการดําเนินชีวิตของมนุษย
- วิเคราะหเขตภูมิอากาศที่สําคัญของโลก
- วิเคราะหลักษณะพืชพรรณธรรมชาติฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษ 3 (อ32101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
ภาคฤดูร,อน

3-10
5- 10

4
8
14
5
8

6-10

ตัวชี้วัด
8. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต8างระหว8าง
โครงสร,างประโยค ข,อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต
และบทกลอนของภาษาต8างประเทศและภาษาไทย
1. ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู8มือการใช,งานต8าง ๆ คํา
ชี้แจง คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟ9งและอ8าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข,อความให,สัมพันธ
กับสื่อรูปแบบต8าง ๆที่อ8าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่
ไม8ใช8ความเรียงรูปแบบต8าง ๆให,สัมพันธกับประโยค
และข,อความที่ฟ9งและอ8าน
3. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ
ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟ9งและอ8าน
เรื่องที่เปIน สารคดีและบันเทิงคดี พร,อมทั้งให,เหตุผล
และยกตัวอย8างประกอบ
4. สนทนาและเขียนโต,ตอบข,อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่อง
ต8างๆ ใกล,ตัว ประสบการณ สถานการณ ข8าว /
เหตุการณ ประเด็นที่อยู8ในความสนใจของสังคม และ
สื่อสารอย8างต8อเนื่องและเหมาะสม
7. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ กิจกรรม
ประสบการณ และเหตุการณ ทั้งในท,องถิ่น สังคม
และ โลก พร,อมทั้งให,เหตุผล และยกตัวอย8าง
ประกอบ
9. ค,นคว,า / สืบค,น บันทึก สรุป และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข,อมูลที่เกี่ยวข,องกับกลุ8มสาระการ
เรียนรู,อื่น จากแหล8งการเรียนรู,ต8างๆ และนําเสนอ
ด,วยการพูดและการเขียน
10. ใช,ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง / สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้นในห,องเรียน สถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม
11. ใช,ภาษาต8างประเทศในการสืบค,น / ค,นคว,า
รวบรวม วิเคราะห และสรุปความรู, / ข,อมูลต8างๆ
จากสื่อ และแหล8งการเรียนรู,ต8าง ๆ ในการศึกษาต8อ
และประกอบอาชีพ

ภาระงาน
แบบทดสอบ

จดบันทึกข,อมูลจากการฟ9ง
วิเคราะหข,อมูลจากการฟ9ง
เขียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ9ง

เขียนตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟ9ง
เขียนตอบคําถามเกี่ยวกับบทความที่อ8าน

พูดบรรยายลักษณะตนเอง
พูดเล8าประสบการณที่ได,จากการทํางานสํารวจ
ชุมชน
นําเสนองานเกี่ยวกับสินค,าที่สําคัญและสถานที่ที่
น8าสนใจในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู8

แสดงบทบาทสมมุติในการนําเสนองานเกี่ยวกับ
สินค,าที่สําคัญและสถานที่ที่น8าสนใจในชุมชนที่
นักเรียนอาศัยอยู8
ทําแผ8นพับเผยแพร8ข,อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู8

สัปดาหที่

7

8-17

14

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
12 . เผยแพร8 / ประชาสัมพันธข,อมูล ข8าวสารของ
โรงเรียน ชุมชนและท,องถิ่น / ประเทศชาติเปIน
ภาษาต8างประเทศ
6. พูดและเขียนนําเสนอข,อมูลเกี่ยวกับตนเอง
เขียนผังความคิด
ประสบการณ ข8าว เหตุการณ เรื่อง และประเด็นต8างๆ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่นักเรียนจะ
ที่อยู8ในความสนใจของสังคม
ช8วยอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดล,อมภายใน
โรงเรียน
8. อธิบาย / เปรียบเทียบความแตกต8างระหว8าง
ทําแบบทดสอบ
โครงสร,างประโยค ข,อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิต ทําแบบฝDกหัด
และบทกลอนของภาษาต8างประเทศและภาษาไทย
5. พูดและเขียนเพื่อขอและให,ข,อมูล บรรยาย อธิบาย พูดอภิปรายเกี่ยวกับข8าว
เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ประเด็น / ข8าว / เหตุการณที่ ฟ9ง และอ8านอย8าง
เหมาะสม
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษอ<าน-เขียน 3 (อ32201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
ภาคฤดูร,อน
4-10
14-17
5-10
14-17
7-8
10
4-17

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. อธิบายของความหมายของคําศัพทและเลือกใช,
แบบทดสอบ
คําศัพทในการเขียนประโยคได,ถูกต,องและเหมาะสม
5. จับใจความสําคัญ วิเคราะหความ สรุปความ
เขียนตอบคําถามเกี่ยวกับบทความที่อ8าน
ตีความและแสดงความคิดเห็นจากการอ8านเรื่องที่เปIน
สารคดีและบันเทิงคดีได,
4. อธิบายเปรียบเทียบความแตกต8าง โครงสร,างประโยค แต8งประโยคโดยใช,คําศัพทที่เรียนแล,ว
ข,อความ สํานวน ระหว8างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. อ8านออกเสียงข,อความ ข8าว ได,ถูกต,องตามหลักการ สอบอ8านบทความภาษาอังกฤษ
อ8าน
3. อธิบายและเขียนข,อความสัมพันธกับสื่อที่ไม8ใช8
แบบทดสอบการอ8านกราฟ รูปภาพและการตูน
ความเรียง
6. เขียนและนําเสนอข,อมูลที่เกี่ยวข,องกับกลุ8มสาระ เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นในเรื่องต8างๆ
การเรียนรู,อื่นจากแหล8งเรียนรู,ต8างๆ
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาจีน (จ32201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
2-3
6-7
8-9
10-12
13-15
16-18

19
20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
ฟ9งบทสนทนาเรื่องราวที่ซับซ,อนมากขึ้นแล,วเข,าใจ
แบบทดสอบ
ตอบคําถาม
แบบทดสอบ
ใช,ถ,อยคําพูดแสดงความคิดเห็น พร,อมทั้งให,เหตุผล แบบทดสอบ
และยกตัวอย8างประกอบอย8างเหมาะสม
แบบทดสอบ
บอกใจความสําคัญและตอบคําถามจากการฟ9งและ แบบทดสอบ
อ8านบทสนทนาสั้นๆ
ใช,ถ,อยคําพูดแสดงความคิดเห็น พร,อมทั้งให,เหตุผล
แบบทดสอบ
และยกตัวอย8างประกอบอย8างเหมาะสม
อ8านข,อความภาษาจีน แล,วเข,าใจ เรียงลําดับรูปภาพ แสดงบทบาทสมมุติ
ตามข,อความที่อ8านและพูดขยายความ
รู,ความเหมือนและความแตกต8างระหว8าง
รายงาน
สภาพแวดล,อมและวิถีการดําเนินชีวิตของชาวจีนกับ
ของชาวไทย
เขียนเรียงความเรื่องสั้นตามที่กําหนด
ใบงาน
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พ32101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-5
6-9
11-16

17-19

ตัวชี้วัด
1. อธิบายกระบวนการสร,างเสริมและดํารง
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบต8างๆ
2. วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาของตนเองและบุคคลในครอบครัว
3. การเลือกใช,ทักษะที่เหมาะสมในการปZองกันลด
ความขัดแย,งและแก,ป9ญหาเรื่องเพศและครอบครัวจะ
ช8วยสร,างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต8อกัน
4. ปฏิบัติตนตามสิทธิผู,บริโภค

ภาระงาน
- แบ8งกลุ8มวิเคราะหเกี่ยวกับความผิดปกติของ
ระบบต8างๆ
- วิเคราะหการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว
- วิเคราะหเรื่องสภาพป9ญหาและสาเหตุความ
ขัดแย,งเรื่องเพศและครอบครัว
- แบ8งกลุ8มวิเคราะหจัดกิจกรรมสิทธิผู,บริโภค

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 3 (ศ32101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-6
7-12
13-19

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. เทคนิคและการใช,วัสดุ อุปกรณ และกระบวนการที่ วาดเหมือนบุคคล (ครึ่งตัว)
สูงขึ้นในการสร,างงานทัศนศิลปU
2. สร,างสรรคงานทัศนศิลปUด,วยเทคโนโลยีต8างๆ โดย ออกแบบผลิตภัณฑ
เน,นหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลปU
การออกแบบงานทัศนศิลปUให,เหมาะสมกับโอกาสและ ออกแบบผลิตภัณฑ โดยเทคนิคการระบายสีน้ํา
สถานที่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาดนตรี (ศ32102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-18

ตัวชี้วัด
1.อ8านและเขียนโน^ตดนตรีไทยและสากลในอัตรา
จังหวะต8างๆ
2.ร,องหรือเล8นดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเน,นเทคนิค
การแสดงออกและคุณภาพของการแสดง
3.สร,างเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ
และการเล8นดนตรีของตนเองและผู,อื่นได,อย8าง
เหมาะสม

ภาระงาน
ร,องเพลงและเล8นอูคูเลเล8เพลงที่นักเรียนสนใจ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาการงานอาชีพ3 (ง32105) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
สัปดาหที่
1-4
5-6
7-11
14-16
17-19
20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
- อธิบายวิธีการทํางานเพื่อการดํารงชีวิต
DIY แปลงโฉมเสื้อผ,า
- มีทักษะในการแสวงหาความรู,เพื่อการดํารงชีวิต
สร,างผลงานอยางมีความคิดสร,างสรรค และมีทักษะ การประดิษฐมาลัยตุ,ม
การทํางานร8วมกัน
- มีทักษะการจัดการในการทํางาน
การประดิษฐกระเปbาผ,าปKcกแปd ก
- มีทักษะกระบวนการแกป9ญหาในการทํางาน
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทํางาน
ใบงานประเภทของอุบะ
ใช,พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอยางคุ,มค8าและ ใบงาน วัสดุ อุปกรณที่ ใช,ในการดัดแปลงเสื้อผ,า
ยั่งยืนเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล,อม
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

