โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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) วิชาคณิตศาสตร5 (ค33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-3

4-7

8-11

12-14

15-16

ตัวชี้วัด
1.เข,าใจความหมายของลําดับและหาพจนทั่วไปของ
ลําดับจํากัด

ภาระงาน
- ทดสอบการเขียนลําดับในรูป แจกแจงพจน
- แบบทดสอบการเขียนพจนทั่วไปของลําดับ
จํากัดที่กําหนดให,
2.เข,าใจความหมายของลําดับเลขคณิต และลําดับ
- แบบทดสอบลําดับเลขคณิต ลําดับเรขาคณิต
เรขาคณิต หาพจนต8าง ๆ ของลําดับเลขคณิต และ
- แบบทดสอบการแก,โจทย
ลําดับเรขาคณิต และนําไปใช,
ป;ญหาลําดับเลขคณิต
- แบบทดสอบการแก,โจทย
ป;ญหาลําดับเรขาคณิต
-แบบฝ>กหัดลําดับเลขคณิตและลําดับเรขาคณิต
3. เข,าใจความหมายของผลบวก n พจนแรกของ
- แบบทดสอบการหาผลบวก nพจนแรกของ
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขา คณิต หาผลบวก n อนุกรมเลขคณิต
พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต - แบบทดสอบการหาผลบวก n พจนแรกของ
โดยใช,สูตรและนําไปใช,
อนุกรมเรขาคณิต
3. เข,าใจความหมายของผลบวก n พจนแรกของ
- แบบทดสอบโจทยป;ญหาการหาผลบวก n
อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขา คณิต หาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตc]tเรขาคณิต
พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต -แบบฝ>กหัดอนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต
โดยใช,สูตรและนําไปใช,
- แผ8นพับการหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรม
เลขคณิต
4. เข,าใจและสามารถใช,การให,เหตุผลแบบอุปนัยและ - ทําแบบฝ>กหัดระบบคณิตศาสตร และการให,
นิรนัย
เหตุผลแบบอุปนัย
- ทําแบบทดสอบระบบคณิตศาสตร และการให,เหตุผล
แบบอุปนัย
- ทําแบบทดสอบ(กลุ8ม)การหาข,อสรุปการให,
เหตุผลแบบนิรนัย
- ทําแบบทดสอบ(กลุ8ม)การ
หาข,อสรุปการให,เหตุผลแบบอุปนัย –นิรนัย

สัปดาหที่
17-19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการให,เหตุผลโดย -ทําแบบทดสอบการอ,างเหตุผล
ใช,แผนภาพเวนน –ออยเลอร
-ทําแบบทดสอบการเขียนแผนภาพตรวจสอบ
ความสมเหตุสมผล
-ชิ้นงานตรวจสอบความสมเหตุสมผล
สรุปประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาคณิตศาสตร เสริม 5 (ค33201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
ภาคฤดูรอน

1
2-3

4
5

6-7

7-9

9-12

ตัวชี้วัด
1.แกโจทยปญหาโดยใชกฏเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการ
นับ วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู.ดวยวิธีการที่
หลาก หลายแกปญหา
2.นําความรูเรื่องทฤษฏีบททวินามไปใชไดดวยวิธีการ
ที่หลากหลายแกปญห
3.หาความน.าจะเป5นของเหตุการณที่กําหนด พรอม
นํากฏและสมบัติบางประการของความน.าจะเป5นไปใช
ในการหาความน.าจะเป5นของเหตุการณที่สนใจ
พรอมสื่อความและนําเสนอความน.าจะเป5น ไดอย.าง
ถูกตองและชัดเจนโดยใชวิธีการที่หลากหลายเพื่อไป
ประยุกตในการเรียนรูงาน และการดํารงชีวิต
4.หาลิมิตของฟงกชันที่กําหนดใหไดดวยวิธีการที่
หลากหลายแกปญหา
5.ระบุไดว.าฟงกชันที่กําหนดใหเป5นฟงกชันต.อเนื่องที่
x =a หรือไม. เพราะเหตุใด โดยใชความรูทาง
คณิตศาสตรคิดวิเคราะหอย.างเป5นระบบ และให
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลไดอย.าง
เหมาะสม
6.หาอนุพันธของฟงกชันได และเชื่อมโยงความรูต.าง
ๆ ในคณิตศาสตรและนําความรู หลักการ
กระบวนการทางคณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตร
อื่น ๆ
7.นําความรูเกี่ยวกับความชันของเสนโคงไปใช คิด
วิเคราะหอย.างเป5นระบบ และใหเหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และสรุปผลไดอย.างเหมาะสม
8.นําความรูเกี่ยวกับอนุพันธของฟงกชันไปประยุกตได
พรอมมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกปญหาโจทย
ได

ภาระงาน
-ทดสอบกฏเกณฑเบื้องตนเกี่ยวกับการนับ
-ทดสอบวิธีจัดหมู.
-ทดสอบวิธีเรียงสับเปลี่ยน
-ทดสอบทฤษฏีบททวินาม
-ทดสอบความน.าจะเป5นของเหตุการณ

-ใบงานการหาค.าลิมิต
-ทดสอบการหาค.าลิมิต
-ทดสอบฟงกชันต.อเนื่องที่x=a

-ทดสอบอนุพันธของฟงกชัน

-ทดสอบความชันของเสนโคง

-แบบฝHกหัดโจทยปญหาเกี่ยวกับค.าสูงสุดและค.า
ต่ําสุด

สัปดาหที่
12

13

14-15

16-17

18-19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
9.หาปริพันธไม.จํากัดเขตของฟงกชันที่กําหนดใหได
-ทดสอบปริพันธไม.จํากัดของฟงกชัน
โดยนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนไปประยุกต
ในงานและในการดํารงชีวิต
10.หาปริพันธจํากัดเขตของฟงกชันบนช.วงที่
-ทดสอบปริพันธจํากัดของฟงกชันบนช.วงที่
กําหนดให และหาพื้นที่ที่ปJดลอมดวยเสนโคงบนช.วงที่ กําหนด
กําหนดใหโดยใชความรู ทักษะ และกระบวนการทาง -ทดสอบพื้นที่ปJดลอมดวยเสนโคง
คณิตศาสตรและเทคโนโลยีในการแกปญหาใน
สถานการณต.าง ๆ ไดอย.างเหมาะสม
11. .มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเชิงซอน
-ทดสอบหาผลบวก ลบ คูณ หารของจํานวน
เขียนกราฟและหาค.าสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน
เชิงซอน
และใชสมบัติต.าง ๆ ได พรอมนําความรูทักษะ
-ทดสอบค.าสัมบูรณของจํานวนเชิงซอน
กระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีแกปญหา
ไดอย.างหลากหลาย
12.หารากที่ n ของจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงขั้ว เมื่อ -ทดสอบหาผลคูณ ผลหาร ของจํานวนเชิงซอนใน
n เป5นจํานวนเต็มบวกมีการเชื่อมโยงความรูต.าง ๆ ใน รูปเชิงขั้ว
คณิตศาสตรและนําความรู หลักการ กระบวนการทาง -แบบฝHกหัดรากที่ nของจํานวนเชิงซอนในรูปเชิง
คณิตศาสตรไปเชื่อมโยงกับศาสตรอื่น ๆ
ขั้ว
13.แกสมการพหุนามตัวแปรเดียวที่มีสัมประสิทธิ์เป5น -ทดสอบการหาคําตอบของสมการพหุนาม
จํานวนเต็มและดีกรีไม.เกินสามโดยใชภาษาและ
-ทดสอบการหาสมการพหุนาม
สัญลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย พรอมนําเสนอไดอย.างถูกตองและชัดเจน
สอบประเมินสรุปครั้งที่2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาไทย 5 (ท33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
ภาคฤดูร,อน

๑

๒
๓-๔
๕
๖-๗

๘-๙

๑๐

๑๑

ตัวชี้วัด
๓.อ8านเรื่องต8างๆ แล,วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด
บันทึก ย8อความ และรายงาน
๑๒.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และ
ลักษณะของ ภาษา
๑๖.วิเคราะหและวิจารณวรรณคดิ และวรรณกรรม
ตามหลักการวิจารณเบื้องต,น
๑. อ8านออกเสียงบทร,อยแก,วและบทร,อยกรองได,
ถูกต,อง ไพเราะ และ เหมาะสมกับเรื่องที่อ8าน
๔ .มีมารยาทในการอ8าน
๒. ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ8าน
๓ .อ8านเรื่องต8างๆ แล,วเขียนกรอบแนวคิด ผัง
ความคิด บันทึกย8อความ และรายงาน
๑๒.อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และ
ลักษณะของ ภาษา
๗ .เขียนย8อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหา
หลากหลาย
๘ มีมารยาทในการเขียน
๕. เขียนสื่อสารในรูปแบบต8างๆได,ตรงตาม
วัตถุประสงค โดยใช,ภาษาเรียบเรียงถูกต,อง มีข,อมูล
และสาระสําคัญชัดเจน
๖. เขียนเรียงความ
๑๗.วิเคราะหลักษณะเด8นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับ
การเรียนรู,ทางประวัติศาสตรและวิถีชีวิตของ
สังคมไทยใน
๑๘.วิเคราะหและประเมินคุณค8าด,านวรรณศิลปXของ
วรรณคดี และวรรณกรรมในฐานะที่เปZนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติ

ภาระงาน
- เขียนผังความคิด / กรอบแนวคิด/บันทึกการ
อ8านในสมุดรอบรู,
- แบบทดสอบ
- แบบทดสอบ/อัตนัย
- ปฏิบัติอ8านออกเสียงร,อยแก,วและร,อยกรอง

- ชิ้นงาน / อัตนัย
- รายงานกลุ8ม / นําเสนอผลงานวิเคราะห
วรรณคดี
- ชิ้นงาน / อัตนัย / แบบทดสอบ
-ชิ้นงานเขียนย8อความ/แบบทดสอบ

-ชิ้นงานแผ8นปVายความรู,
- เขียนความเรียงผลงานประกวดรางวัลอุชเชนี

-ชิ้นงาน

-ชิ้นงาน

สัปดาหที่
๑๓
๑๔-๑๕

๑๖
๑๗

๑๘
๑๙

๒๐

ตัวชี้วัด
๙ .สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟ;ง
และดู
๑๐.พูดในโอกาสต8างๆ พูดแสดงทรรศนะ โต,แย,ง
โน,มน,าวใจ
และเสนอแนวคิดใหม8ด,วยภาษาถูกต,องเหมาะสม
๑๑.มีมารยาทในการฟ;ง การดูและการพูด
๑๓.ใช,คําและกลุ8มคําสร,างประโยคตรงตาม
วัตถุประสงค
๑๔.ใช,ภาษาเหมาะสมแก8โอกาส กาลเทศะ และบุคคล
รวมทั้งคํา
ราชาศัพทอย8างเหมาะสม
๑๕.แต8งบทร,อยกรอง
๑๙.สังเคราะหข,อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อ
นําไป
ประยุกตใช,ในชีวิตจริง
๒๐.ท8องจําและบอกคุณค8าบทอาขยานตามที่กําหนด
และบทร,อย
กรองที่มีคุณค8าตามความสนใจและนําไปใช,อ,างอิง

ภาระงาน
-ชิ้นงาน/อัตนัย
-ปฏิบัติ / พูดวิเคราะหแสดงความคิดเห็นจาก
สื่อสารความรู,ต8างๆ

-ชิ้นงาน /แบบทดสอบ
-ชิ้นงาน /แบบทดสอบ

-ชิ้นงาน /แต8งคําฉันท
-ชิ้นงาน / เขียนสรุปผังความคิด

- ปฏิบัติท8องจําบทอาขยานกาพยเห8เรือ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชากฎหมายเบื้องต%น 2 (ส32204) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-9

10-12

13-15

16-18

ตัวชี้วัด
ผลการเรียนที่ 1
วิเคราะหลักษณะสําคัญของกฎหมายแพ8งและ
พาณิชยในด,านหลักทั่วไปที่มีส8วนเกี่ยวข,องกับตนเอง
และผู,อื่นในการดําเนินชีวิต
ผลการเรียนที่ 2
วิเคราะหลักษณะความสําคัญของกฎหมายครอบครัว
ที่มีส8วนเกี่ยวข,องกับตนเองและผู,อื่นในการดําเนินชีวิต
ผลการเรียนที่ 3
. วิเคราะหลักษณะสําคัญของกฎหมายทรัพยสินทาง
ป;ญญา
ผลการเรียนที่ 4
วิเคราะหกฎหมายอาญาในด,านภาคทั่วไป ภาค
ความผิด และภาคลหุโทษ

ภาระงาน
ภาระงานที่ 1
1.สอบลักษณะสําคัญของกฎหมาย
กฎหมายแพ8งและพาณิชยในด,านหลักทั่วไป
(2 ข,อ)
ภาระงานที่ 2
- สอบกฎหมายครอบครัว
ภาระงานที่ 3
- ออกแบบสินค,า
ภาระงานที่ 4
- สอบกฎหมายอาญา

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาประวัติศาสตร 1 (ส33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-2

3–4

5–6

7- 8

9–10

11-13

ตัวชี้วัด
วิเคราะหลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือ ส 1.1 ม.4-6/6
วิเคราะหพระพุทธศาสนาว8าเปZนศาสตรแห8งการศึกษา
ซึ่งเน,นความสัมพันธของเหตุป;จจัยกับวิธีการแก,ป;ญหา
หรือแนวคิดของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ส
1.1 ม.4-6/9
วิเคราะหพระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการพัฒนาประเทศแบบยังยืน หรือแนวคิด
ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กําหนด ส 1.1 ม.4-6/11
วิเคราะหหลักธรรมในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักคํา
สอนของศาสนาที่ตนนับถือ ส1.1 ม.4-6/13

ภาระงาน
- ลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
- พระพุทธศาสนาเปZนศาสตรแห8งการศึกษา
พระพุทธศาสนาเน,นความสัมพันธของเหตุป;จจัย
และวิธีการแก,ป;ญหา
- พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาแบบยั่งยืน
วิเคราะหหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช,
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาแบบยั่งยืน
วิเคราะหหลักธรรมนําไปประยุกตใช,ใน
ชีวิตประจําวัน

วิเคราะหหลักธรรมสําคัญในการอยู8ร8วมกันอย8างสันติ
สุขของศาสนาอื่นๆ และชักชวน ส8งเสริมสนับสนุนให,
บุคคลอื่นเห็นความสําคัญของการทําความดีต8อกัน ส
1.1 ม.4-6/ 21
เสนอแนวทางการจั ด กิ จ กรรมความร8 ว มมื อของทุ ก - คุณค8าและความสําคัญของค8านิยมและจริยธรรม
ศาสนาในการแก,ป;ญหาและพัฒนาสังคม ส1.1 ม.4- - การขจัดความขัดแย,งเพื่ออยู8ร8วมกันอย8างสันติสุข
6/ 22

14–15

1-2
3–4

วิเคราะหหลักธรรมคติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญ
ทางศาสนาและเทศกาลที่สําคัญของศาสนาที่ตนนับ
ถือและปฏิบัติตนได,ถูกต,อง ส 1.2 ม.4-6/4
ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตรที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
มนุษยชาติ ส 4.1 ม.4-6/6
สร,างองคความรู,ใหม8ทางประวัติศาสตร โดยใช,วิธีการ
ทางประวัติ ศาสตรอย8างเปZนระบบ ส4.1 ม.4-6/2

วิเคราะห คติธรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
แบบฝ>กหัดการแบ8งยุคสมัยทางประวัติศาสตรไทย

แบบฝ>กหัดวิธีการทางประวัติศาสตร

สัปดาหที่
5-8
9-11

12-14

15-16

17-18

ตัวชี้วัด
10.วิเคราะหประเด็นสําคัญของประวัติศาสตรไทย
ส 4.3 ม.4-6/1
11.วิเคราะหความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย
ต8อชาติไทย
ส4.3 ม.4-6/2
12.วิเคราะหผลงานของบุคคลสําคัญทั้งชาวไทยและ
ต8างประเทศที่มีส8วนสร,างสรรควัฒนธรรมไทยและ
ประวัติศาสตรไทย ส4.3 ม.4-6/ 4
13.วิเคราะหป;จจัยที่ส8งเสริมการสร,างสรรคภูมิป;ญญา
ไทยและวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผลต8อสังคมไทยในยุค
ป;จจุบัน ส4.3 ม.4-6/3
14.วางแผนกําหนดแนวทาง และการมีส8วนร8วมการ
อนุรักษภูมิป;ญญาไทยและวัฒนธรรมไทย ส 1.2 ม.46/4

ภาระงาน
รายงานประเด็นสําคัญทางประวัติศาสตร
รายงานสถาบันพระมหากษัตริยกับบทบาทในการ
สร,างสรรคชาติไทย
แผ8นพับเผยแพร8ประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญ
แบบฝ>กหัดการสร,างสรรคภูมิป;ญญาไทยและ
วัฒนธรรมไทย
รายงานเกี่ยวกับบุคคลสําคัญที่ส8งเสริมการ
สร,างสรรควัฒนธรรมและภูมิป;ญญาไทยที่มีผลต8อ
สังคมไทยป;จจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษ 5 (อ33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
ภาคฤดูร,อน

3-4

8-12

ตัวชี้วัด
9. อธิบาย/ เปรียบเทียบความแตกต8าง ระหว8าง
โครงสร,างประโยค ข,อความ สํานวน คําพังเพย
สุภาษิต และบทกลอนของ ภาษาต8างประเทศและ
ภาษาไทย
1.ปฏิบัติตามคําแนะนําในคู8มือการใช,งานต8าง ๆ คํา
ชี้แจง คําอธิบายและคําบรรยายที่ฟ;งและอ8าน
2. อธิบายและเขียนประโยคและข,อความให,สัมพันธ
กับสื่อที่ไม8ใช8ความเรียง รูปแบบต8าง ๆที่อ8าน รวมทั้ง
ระบุและเขียนสื่อที่ไม8ใช8ความเรียงรูปแบบต8าง ๆ ให,
สัมพันธกับประโยคและข,อความที่ฟ;งหรืออ8าน
3.จับใจความสําคัญ วิเคราะหความสรุปความ ตีความ
และแสดงความคิดเห็นจากการฟ;งและอ8านเรื่องที่เปZน
สารคดีและบันเทิงคดี พร,อมทั้งให,เหตุผลและ
ยกตัวอย8างประกอบ
6. พูดและเขียนเพื่อขอและให,ข,อมูล บรรยาย
อธิบาย เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่อง/ ประเด็น/ ข8าว/ เหตุการณที่ฟ;งและอ8านอย8าง
เหมาะสม

ภาระงาน
-แบบทดสอบ

-แบบทดสอบ (Listening Test)

-อ8านออกเสียงข8าว / ประกาศ
- เขียนเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็น

สัปดาหที่
14-15

16-17

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
-Speaking Test
4. สนทนาและเขียนโต,ตอบข,อมูล เกี่ยวกับตนเอง
เรื่องต8าง ๆใกล,ตัว ประสบการณ สถานการณ ข8าว /
เหตุการณ ประเด็นที่ อยู8ในความสนใจ ของสังคม
และสื่อสารอย8างต8อเนื่องและเหมาะสม
5. พูดและเขียนแสดงความต,องการ เสนอตอบรับ
และปฏิเสธการให, ความช8วยเหลือในสถานการณ
จําลองหรือสถานการณจริงอย8างเหมาะสม
8. เลือกใช,ภาษา น้ําเสียง และกิริยาท8าทางเหมาะสม
กับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาท
สังคมและ วัฒนธรรมของเจ,าของภาษา ( ต 2.1 ม.6/
1)
11. ใช,ภาษาสื่อสารในสถานการณจริง/สถานการณ
จําลองที่เกิดขึ้นในห,องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม
( ต 4.1 ม.6/ 1)
-แบบทดสอบ
7. พูดและเขียนนําเสนอข,อมูลเกี่ยวกับตนเอง
ประสบการณ ข8าวเหตุการณเรื่องและ ประเด็นต8าง ๆ - ใบงาน
ที่อยู8ในความสนใจของสังคม
10. ค,นคว,า/ สืบค,น บันทึก สรุป และแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข,อมูลที่เกี่ยวข,องกับกลุ8มสาระ การ
เรียนรู,อื่นจากแหล8งการเรียนรู,ต8าง ๆ และนําเสนอ
ด,วยการพูดและ การเขียน
12. ใช,ภาษาต8างประเทศในการสืบค,น/ ค,นคว,า
รวบรวม วิเคราะหและสรุปความรู,/ ข,อมูลต8าง ๆ จาก
สื่อและแหล8งการเรียนรู,ต8าง ๆในการศึกษาต8อ และ
ประกอบอาชีพ
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาอังกฤษอ=าน - เขียน 5 (อ33201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
3-5
7-12

14-16
17-18

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1. อ.านออกเสียงบทอ.านไดถูกตองตามหลักการอ.าน - อ.านออกเสียงบทความ
ออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ.าน
2. เขียนแสดงความเขาใจ ความคิดเห็น สรุปใจความ -แบบทดสอบ
สําคัญ วิเคราะหความ ตีความเกี่ยวกับเรื่องราวต.างๆ
ทั้งในทองถิ่น และสังคมโลก จากสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส และจากประสบการณของตน
3.ใชทักษะการอ.าน - เขียนในระดับที่ซับซอนขึ้น เพื่อ -แบบทดสอบ
แสวงหาความรูและศึกษาต.อ
4. มีความสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มี
- การเขียนแสดงความคิดเห็น
สุนทรียภาพในการใชภาษา รักและเห็นคุณค.าในการ -การเขียนเรียงความ
ใชภาษาต.างประเทศ มีมารยาทในการใชภาษา และมี -การเขียนจดหมาย
ความคิดสรางสรรคในการสื่อสารในทุกดาน
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาภาษาจีน 5 (จ33201) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
ภาคฤดูร,อน

3

4

5
6-7

8

ตัวชี้วัด
1.รู,จักและเข,าใจศิลปะ วัฒน- ธรรม และประเพณีจีน
2.รู,จักและสามารถนําสํานวนหรือสุภาษิตจีนมาใช,ได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
3.รู,จักและสามารถนําโครง- สร,างประโยคต8างๆ มาใช,
ในการสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม
1.รู,จักและสามารถนําโครง- สร,างประโยคต8างๆ มาใช,
ในการสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม
2.รู,จักและเข,าใจความหมายของบทเสริมท,ายภาค
แสดงประเภทต8างๆ แล,วนํามาใช,ในการสื่อสารได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
3. รู,จักและสามาถนํารูปแบบของคําในลักษณะต8างๆ
ซึ่งสื่อความหมายต8างกันออกไป มาใช,ในการสื่อสารได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
1รู,จักและเข,าใจศิลปะ วัฒน- ธรรม และประเพณีจีน
2. รู,จักและสามาถนํารูปแบบของคําในลักษณะต8างๆ
ซึ่งสื่อความหมายต8างกันออกไป มาใช,ในการสื่อสารได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
1. รู,จักและสามารถนําโครง- สร,างประโยคต8างๆ มา
ใช,ในการสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม
1รู,จักและสามารถนําโครงสร,างประโยคต8างๆ มาใช,ใน
2.การสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม
รู,จักและเข,าใจความหมายของคําวิเศษณต8างๆ และ
นํามาใช,ในการสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม
1รู,จักและสามารถนําสํานวนหรือสุภาษิตจีนมาใช,ได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
2.รู,จักและสามารถนําโครงสร,างประโยคต8างๆ มาใช,
ในการสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม

ภาระงาน
-สมุดคัดศัพทและจดงาน
-แบบทดสอบ

-สมุดคัดศัพทและจดงาน
-เอกสารเพิ่มเติม

-อ8านออกเสียงบทเรียน
-สมุดคัดศัพทและจดงาน

-อ8านออกเสียงบทเรียน
-เอกสารเพิ่มเติม
-แบบทดสอบ
-สมุดคัดศัพทและจดงาน

-แบบทดสอบ
-อ8านออกเสียงบทเรียน
-เอกสารเพิ่มเติม

สัปดาหที่
9-12

13-14

15-17

18

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
1.รู,จักและเข,าใจความหมายของอุปสรรคต8างๆ และ -สมุดคัดศัพทและจดงาน
นํามาใช,ในการสื่อสารได,อย8างถูกต,องเหมาะสม
-อ8านออกเสียงบทเรียน
2.รู,จักและเข,าใจความหมายของคําวิเศษณต8างๆ และ -เอกสารเพิ่มเติม
นํามาใช,ในการสื่อสารได,อย8างถูก- ต,องเหมาะสม
1.รู,จักและเข,าใจศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีน - พูดแสดงความคิดเห็น
2.รู,จักและเข,าใจความหมายของบทเสริมท,ายภาค
-สมุดคัดศัพทและจดงาน
แสดงประเภทต8างๆ แล,วนํามาใช,ในการสื่อสารได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
1.รู,จักและสามารถนําสํานวนหรือสุภาษิตจีนมาใช,ได, -นําเสนอสุภาษิตภาษาจีน
อย8างถูกต,องเหมาะสม
-ใช,สุภาษิตภาษาจีนมาแต8งบทสนทนา
2. รู,จักและเข,าใจความหมายของบทเสริมท,ายภาค
แสดงประเภทต8างๆ แล,วนํามาใช,ในการสื่อสารได,
อย8างถูกต,องเหมาะสม
1.รู,จักและสามาถนํารูปแบบของคําในลักษณะต8างๆ -สรุปเนื้อหา
ซึ่งสื่อความหมายต8างกันออกไป มาใช,ในการสื่อสารได, -สมุดคัดศัพทและจดงาน
อย8างถูกต,องเหมาะสม
-เอกสารเพิ่มเติม
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) สุขศึกษาและพลศึกษา 5 (สุขศึกษา ) (พ33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-2
3-6

7-10
11-14

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต8างๆในการเล8นกีฬา (พ 3.1ม4-6/1)
2. ใช,ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต8อผู,อื่นและสังคม (พ 3.1ม.46/2)
3. เล8นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู8กีฬา
ประเภททีมอย8างน,อย 1 ชนิด (พ3.1ม4-6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได,อย8างสร,างสรรค (พ.3.1 ม.
4-6/4)

ภาระงาน
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการลีลาศได,อย8างสง8างาม
ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะวอลซ

ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะ
ควิกสเตป
ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะ
แทงโก

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) สุขศึกษาและพลศึกษา 3 (ลีลาศ 1) (พ33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-2
3-6

7-10
11-14
15-18

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
รูปแบบต8างๆในการเล8นกีฬา (พ 3.1ม4-6/1)
2. ใช,ความสามารถของตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทีม คํานึงถึงผลที่เกิดต8อผู,อื่นและสังคม (พ 3.1ม.46/2)
3. เล8นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล/คู8กีฬา
ประเภททีมอย8างน,อย 1 ชนิด (พ3.1ม4-6/3)
4. แสดงการเคลื่อนไหวได,อย8างสร,างสรรค (พ.3.1 ม.
4-6/4)
5. เข,าร8วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนํา
หลักการแนวคิด ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนและสังคม (พ 3.1 ม.4-6 /5)

ภาระงาน
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวในการลีลาศได,อย8างสง8างาม
ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะวอลซ

ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะควิกสเตป
ปฏิบัติการการลีลาศจังหวะแทงโก
ปฏิบัติการแสดงกิจกรรมนันทนาการกับผู,อื่น

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาศิลปะ 5 (ศ33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-4
5-19

ตัวชี้วัด
. หลักการวิจารณ์งานทัศนศิลป์
. การจัดทําแฟ้มสะสมงานทัศนศิลป์

ภาระงาน
วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ออกแบบแฟ้มสะสมงาน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาดนตรี 5 (ศ33101) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-18

ตัวชี้วัด
.อ่านและเขียนโน๊ตดนตรี ไทยและสากลในอัตรา
จังหวะต่างๆ

ภาระงาน
เขียนโน้ตเพลง

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาการงานอาชีพแลเทคโนโลยี 5 (ง33103) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-3
4-10

11-13
14-16

17-19

20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
แก,ป;ญหาด,วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย8าง -เขียนขั้นตอนวิธีถ8ายทอดการแก,ป;ญหาด,วย
มีประสิทธิภาพ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขียนโปรแกรมภาษา
- ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบและนําเสนอ
ความรู, เ กี่ ย วกั บ โครงสร, า งควบคุ ม การเขี ย น
โปรแกรมภาษา
- เขียนโปรแกรมด,วยภาษา C
วิเคราะหระบบเทคโนโลยี
- ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบและนําเสนอ
ความรู,เกี่ยวกับองคประกอบสําคัญของเทคโนโลยี
ใช,คอมพิวเตอรช8วยสร,างชิ้นงานหรือโครงงานอย8างมี - ใช,โปรแกรมคอมพิวเตอรสร,างแผนภาพความคิด
จิตสํานึกและความรับผิดชอบ
รวบยอดสรุปสาเหตุของป;ญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
เกี่ยวกับผลงานด,านคอมพิวเตอร
ใช,พลังงาน ทรัพยากร ในการทํางานอย8างคุ,มค8าและ - เขี ย นอธิ บ ายแนวทางการแก, ป; ญ หาและวิ ธี
ยั่งยืน เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล,อม
บริหารจัดการ
การใช,พลังงานและทรัพยากรในการทํางานอย8าง
ประหยัด
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาการเขียนโปรแกรม (ง30205) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-2
3-5

6-8
9-10
11
12-14
15-17
18-19

20

ตัวชี้วัด
อธิ บ ายพื้ น ฐ านแล ะ หลั ก กา รทํ าง าน ขอ ง เ ว็ บ
แอปพลิเคชั่น
อธิบายความหมาย ความสามารถและคุณลักษณะของ
ภาษาสคริปต PHP

ภาระงาน
-เขียนแผนภาพความคิดการทํางานของ Web
Application โดยใช,โปรแกรมคอมพิวเตอร
- แบบฝ>กหัดการประกาศตัวแปร
- แบบทดสอบการประกาศตัวแปร
- การเขียนโปรแกรมภาษา PHP
สร,างชิ้นงานโดยใช,คําสั่งตรวจสอบเงื่อนไข ทั้ง 2
เงื่อนไขif
- สร,างชิ้นงานโดยใช,คําสั่งตรวจสอบเงื่อนไข ทั้ง 2
เงื่อนไขswitch (ต8อ)
- สร,างชิ้นงานโดยใช,คําสั่งตรวจสอบเงื่อนไข ทั้ง 2
เงื่อนไขswitch (ต8อ)
- สร,างชิ้นงานโดยใช,คําสั่งตรวจสอบเงื่อนไข ทั้ง 2
เงื่อนไขswitch (ต8อ)
-สร,างชิ้นงานโดยใช,คําสั่งทําซ้ํา ทั้ เงื่อนไข 3 for,
while และ Do while
สร,างฐานข,อมูลMySQL โดยใช,คําสั่งติดต8อกับ
Web ที่สร,างขึ้น
สร,างชิ้นงานWeb Site

ใช,คําสั่ง PHP และจัดการเกี่ยวกับไฟล ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน
ใช,คําสั่ง PHP และจัดการเกี่ ยวกั บไฟล ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน
ใช,คําสั่ง PHP และจัดการเกี่ ยวกั บไฟล ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน
ใช,คําสั่ง PHP และจัดการเกี่ ยวกั บไฟล ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน
ใช,คําสั่ง PHP และจัดการเกี่ ยวกั บไฟล ในรูปแบบที่
เหมาะสมกับงาน
บอกหลักการทํางานและใช,คําสั่งในฐานข,อมูล
MySQL
มีความคิดสร,างสรรคในการแก,ป;ญหา หรือสนองความ
ต,องการในงานที่ผลิตอย8างมีจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ ตามกระบวนการเทคโนโลยี
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
ภาระงาน (การบ%าน/กิจกรรม) วิชาโครงงานคอมพิวเตอร( (ง30206) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สัปดาหที่
1-4
5-6
7-13
14-16

17-19
20

ตัวชี้วัด
ภาระงาน
อธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร
ชื้นงานความหมายของ โครงงานคอมพิวเตอร
อธิบายความสําคัญของโครงงานคอมพิวเตอร
ชิ้นงานความสําคัญของ โครงงานคอมพิวเตอร
จํ า แนกประเภทของโครงงานคอมพิ ว เตอรตาม แผนผังความคิดการ จําแนกประเภทโครงาน
วัตถุประสงคของโครงงาน
คอมพิวเตอร
อธิบายวิธีการทําโครงงานคอมพิวเตอรตามขั้ น ตอน โครงงานคอมพิวเตอร
อย.างเป5นระบบ และการทําโครงงานคอมพิวเตอร . ให
ประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ
จัดทําขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอร ตรงตามรูปแบบ นําเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร
การเขียนขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอร
สอบประเมินสรุปครั้งที่ 2/2562

