
 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล มีเดีย) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 1 

18 – 22 พ.ค. 63 
สัปดาห์ที่ 2 

25 – 29 พ.ค. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 1 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 - แจ้งประมวลรายวิชา 
- เขียนแนะน าตัวเอง 

ทดสอบก่อนเรียน 

2. ท30201 : เรียงร้อยถ้อยความ 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 - แจ้งประมวลรายวิชา 
- เขียนแนะน าตัวเอง 

ทดสอบก่อนเรียน 

3. ส31101 : สังคมศึกษา 1 
ครูเชษฐกิตต์ิ  บุญสดวก 

1.0 “มนุษย์กับสังคม” 
โครงสร้างทางสังคมและสถาบัน
ทางสังคม 

“มนุษย์กับสังคม” 
การจัดระเบียบและการขัดเกลา
ทางสังคม 

4. ศ31102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 โน้ตและเคร่ืองหมายดนตรีสากล ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

5. ศ31103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 วงดนตรีไทย ประเภทของวงดนตรีไทย 

6. พ31101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ครูทรงศักด์ิ  สัตพัน 

1.0 องค์ประกอบของสมรรถภาพ
ร่างกาย 

การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ร่างกาย 

7. อ20213 : ภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจ าวัน 
Mr. Alex 

0.5 Introduction +  
Time (1 – 100) 

Family relationships, live 
event discussion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล มีเดีย) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 3 

1 – 5 มิ.ย. 63 
สัปดาห์ที่ 4 

8 – 12 มิ.ย. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 1 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 การสื่อสารของมนุษย์ (ตอนที่ 1) การสื่อสารของมนุษย์ (ตอนที่ 2) 

2. ท30201 : เรียงร้อยถ้อยความ 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 ความหมาย ความส าคัญของการ
เขียนในชีวิตประจ าวัน 

วัตถุประสงค์ของการเขียน 

3. ส31101 : สังคมศึกษา 1 
ครูเชษฐกิตต์ิ  บุญสดวก 

1.0 “เรียนรู้วัฒนธรรม” 
ความส าคัญและประเภทของ
วัฒนธรรม 

“เรียนรู้วัฒนธรรม” 
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

4. ศ31102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 หลักการบรรเลงเคร่ืองดนตรี
สากล 

การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล 

5. ศ31103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 จังหวะของดนตรีไทย โน้ตเพลงไทย 

6. พ31101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ครูทรงศักด์ิ  สัตพัน 

1.0 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

7. อ20213 : ภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจ าวัน 
Mr. Alex 

0.5 B’day celebration; 
Food habits; shopping 

Food preparation, food 
places, menu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล มีเดีย) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 5 

15 – 19 มิ.ย. 63 
สัปดาห์ที่ 6 

22 – 26 มิ.ย. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 1 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 ผังมโนภาพ การออกเสียงค า (ตอนที่ 1) 

2. ท30201 : เรียงร้อยถ้อยความ 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 ประเภทของงานเขียน แนวทางการเขียนเพ่ือสื่อสาร 

3. ส31101 : สังคมศึกษา 1 
ครูเชษฐกิตต์ิ  บุญสดวก 

1.0 “เรียนรู้วัฒนธรรม” 
ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ไทยและวัฒนธรรมสากล 

“ระบอบการเมืองการปกครอง” 
ความรู้เก่ียวกับรัฐ/รูปแบบ และ
ลักษณะการเมืองการปกครอง 

4. ศ31103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 หลักการบรรเลงดนตรีไทย การบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทย 

5. ศ31102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล 

6. พ31101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ครูทรงศักด์ิ  สัตพัน 

1.0 การเล่นลูกสองมือล่าง 
(อันเดอร์บอล) 

การเล่นลูกสองมือบน 
(การเซ็ทบอล) 

7. อ20213 : ภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจ าวัน 
Mr. Alex 

0.5 Geography; transport; 
comparisons. 

School rules; must/mustn’t 
Environment; life stages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล มีเดีย) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 7 

29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 
สัปดาห์ที่ 8 

6 – 10 ก.ค. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 1 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 การออกเสียงค า (ตอนที่ 1) การออกเสียงค า (ตอนที่ 1) 

2. ท30201 : เรียงร้อยถ้อยความ 
ครูอิสรภัทร  วารีสอาด 

1.0 องค์ประกอบในการเขียน มารยาทในการเขียน 

3. ส31101 : สังคมศึกษา 1 
ครูเชษฐกิตต์ิ  บุญสดวก 

1.0 “ระบอบการเมืองการปกครอง” 
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

“ระบอบการเมืองการปกครอง” 
ปัญหาการเมืองที่ส าคัญและการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

4. ศ31103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 เทคนิคการร้องเพลง เทคนิคการร้องเพลง 

5. ศ31102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล 

6. พ31101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 1 
ครูทรงศักด์ิ  สัตพัน 

1.0 วิธีการเล่นเป็นทีมและกติกา การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล 

7. อ20213 : ภาษาอังกฤษกับ
ชีวิตประจ าวัน 
Mr. Alex 

0.5 News accidents events 
discussion; civilizations. 

Career or future jobs 
famous Americans. 

 


