
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 1 

18 – 22 พ.ค. 63 
สัปดาห์ที่ 2 

25 – 29 พ.ค. 63 
1. ศ21103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 

ครูสุมารี  เจริญไทย 
0.5 ยุคสมัยของดนตรีไทย 1 ยุคสมัยของดนตรีไทย 2 

2. ศ21102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 โน้ตและเคร่ืองหมาย 
ของดนตรีสากล 

ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล 

3. พ21101 : สุขศึกษา 1 
ครูวิสุทธ์ิ  ทิพย์พงษ์ 

0.5 ความส าคัญของระบบประสาท 
ที่มีผลต่อสุขภาพ 

ความส าคัญของต่อมไร้ท่อ 
ที่มีผลต่อสุขภาพ 

4. ท20205 : พัฒนาทักษะภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

0.5 การอ่านออกเสียง 
(ร้อยแก้วและร้อยกรอง) 

การอ่านค าศัพท์จากหนังสือ
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

5. ท21101 : ภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.5 การวิเคราะห์วรรณคดี 
และวรรณกรรม 

กาพย์พระไชยสุริยา 

6. พ21102 : พลศึกษา 1 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 ประวัติเทเบิลเทนนิส ท าความคุ้นเคยกับปิงปอง 
ก่อนเรียน (การจับไม้ปิงปอง) 

7. ค20201 : คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.0 เลขยกก าลัง เลขยกก าลัง 

8. ค21101 : คณิตศาสตร์ 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.5 รู้จักกับเลขจ านวนเต็ม 
 

การบวกเลขจ านวนเต็มและ 
การลบเลขจ านวนเต็ม 

9. ส21101 : สังคมศึกษา 1 
ครูสุรพล  คล้ายวันเพ็ญ 

1.5 - ความส าคัญของศาสนา 
- พุทธประวัติ 

- วันส าคัญทางศาสนา 
- หลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

10. ส21101 : ประวัติศาสตร์ 1 
ครูนฤเดช  โพธ์ิคลัง 

0.5 การแบ่งยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

ความสัมพันธ์และความส าคัญ
ของอดีตที่มีต่อปัจจุบันและ
อนาคต 

11. ว21101 : วิทยาศาสตร์ 1 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.5 ความส าคัญและความหมายของ
วิทยาศาสตร์ 

สารและการจ าแนกสาร 

12. ง21101 : งานบ้าน 
ครูเพ็ญนภา  โตอ่อน 

1.0 บ้าน – ครอบครัว ใน
ความหมายของค าว่า “บวร” 

ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
ภายในครอบครัว บทบาทของ
สมาชิกในบ้าน 

13. อ30207 : สนุกกับเจ้าของภาษา 1 
Mr. Alex 

0.5 introduction 
 

ability, hobbies, stress on 
pronunciations.  

14. อ21101 : ภาษาอังกฤษหลัก 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.5 “Back to school” “Say Hi !!” 

15. ว20201 : ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.0 ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

ทักษะการสังเกต 

 
 
 



การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 3 

1 – 5 มิ.ย. 63 
สัปดาห์ที่ 4 

8 – 12 มิ.ย. 63 
1. ศ21103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 

ครูสุมารี  เจริญไทย 
0.5 ประเภทของเคร่ืองดนตรี ตัวโน้ตของดนตรีไทย 

2. ศ21102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 หลักการบรรเลงเคร่ืองดนตรี
สากล 

การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล 

3. พ21101 : สุขศึกษา 1 
ครูวิสุทธ์ิ  ทิพย์พงษ์ 

0.5 ความรู้เก่ียวกับระบบต่อมไร้ท่อ 
ต่าง ๆ 

หน้าท่ีของต่อมไร้ท่อท่ีส่งผลต่อ
การเจริญเติบโต 

4. ท20205 : พัฒนาทักษะภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

0.5 การอ่านจับใจความและแสดง
ความคิดเห็นเร่ืองที่อ่าน 

การเขียนสะกดค า 
(มาตราตัวสะกด) 

5. ท21101 : ภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.5 เสียงในภาษาไทย 
(เสียงสระ เสียงพยัญชนะ) 

เสียงในภาษาไทย 
(เสียงวรรณยุกต์) 

6. พ21102 : พลศึกษา 1 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 การฝึกทักษะเคาะลูกโฟร์แฮนด์ การฝึกเคาะลูกโฟร์แฮนด์และ
การเดาะลูกปิงปอง 

7. ค20201 : คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.0 การคูณเลขยกก าลัง การหารเลขยกก าลัง 

8. ค21101 : คณิตศาสตร์ 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.5 การคูณเลขจ านวนเต็ม การหารเลขจ านวนเต็ม 

9. ส21101 : สังคมศึกษา 1 
ครูสุรพล  คล้ายวันเพ็ญ 

1.5 - การเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย 
- การสังคายนา 

- วิถีชีวิตและบทบาทของ
พระภิกษุ 
- การปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ 
- การจัดพิธีกรรมทางศาสนา 

10. ส21101 : ประวัติศาสตร์ 1 
ครูนฤเดช  โพธ์ิคลัง 

0.5 ความหมายของประวัติศาสตร์ ความส าคัญของประวัติศาสตร์ 

11. ว21101 : วิทยาศาสตร์ 1 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.5 สมบัติของสาร การจ าแนกสาร 

12. ง21101 : งานบ้าน 
ครูเพ็ญนภา  โตอ่อน 

1.0 บ้านน่าอยู่ การดูแล การตกแต่ง
บ้านพักอาศัย 

การประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน 
การดัดแปลงวัสดุใช้สอย 

13. อ30207 : สนุกกับเจ้าของภาษา 1 
Mr. Alex 

0.5 home description. 
Intonation in questions. 

family description.  
Stress on pronunciations.  

14. อ21101 : ภาษาอังกฤษหลัก 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.5 “Basic Vocabulary” 
“Question words” 

“Let’s cartooning!” 

15. ว20201 : ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.0 ทักษะการวัด ทักษะการจ าแนก 

 
 
 



การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 5 

15 – 19 มิ.ย. 63 
สัปดาห์ที่ 6 

22 – 26 มิ.ย. 63 
1. ศ21103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 

ครูสุมารี  เจริญไทย 
0.5 อัตราจังหวะ หลักการบรรเลงเคร่ืองดนตรี 

2. ศ21102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล 

3. พ21101 : สุขศึกษา 1 
ครูวิสุทธ์ิ  ทิพย์พงษ์ 

0.5 ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ที่
มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของวัยรุ่น 

การดูแลรักษาระบบประสาท 
และระบบต่อมไร้ท่ออย่าง
ถูกต้องเพ่ือให้ท างานเป็นปกติ 

4. ท20205 : พัฒนาทักษะภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

0.5 การเขียนสะกดค า 
(วรรณยุกต์) 

การเขียนสะกดค า 
(พ้องเสียง) 

5. ท21101 : ภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.5 การแต่งค าประพันธ์ 
ประเภทกาพย์ 

นิราศภูเขาทอง 

6. พ21102 : พลศึกษา 1 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 การฝึกทักษะการเคาะลูกแบ็ค
แฮนด์ 

ทักษะการเดาะลูกแบ็คแฮนด์ 

7. ค20201 : คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.0 สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ รูปเรขาคณิต 2 มิติ และ3มิติ 

8. ค21101 : คณิตศาสตร์ 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.5 ทบทวนรูปเรขาคณิตพ้ืนฐาน 
เช่น จุดและเส้นตรง ส่วนของ
เส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม และ
ชนิดของมุม 

การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต 

9. ส21101 : สังคมศึกษา 1 
ครูสุรพล  คล้ายวันเพ็ญ 

1.5 ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ 

10. ส21101 : ประวัติศาสตร์ 1 
ครูนฤเดช  โพธ์ิคลัง 

0.5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ เร่ืองราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ในดินแดนไทย 

11. ว21101 : วิทยาศาสตร์ 1 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสาร สารบริสุทธ์ิ 

12. ง21101 : งานบ้าน 
ครูเพ็ญนภา  โตอ่อน 

1.0 รู้จักเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ภายใน
บ้านที่ใช้ไฟฟ้าและการท าความ
สะอาด 

การท าความสะอาดบ้านและ
การใช้เคร่ืองมือให้ปลอดภัย 

13. อ30207 : สนุกกับเจ้าของภาษา 1 
Mr. Alex 

0.5 nature and animals 
description; pronunciations. 

likes and dislike, 
suggestion; pronunciations. 

14. อ21101 : ภาษาอังกฤษหลัก 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.5 Introduction to Part of 
speech, Personal stuff. 

“Part of body” 
“Have/Has got” 

15. ว20201 : ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.0 ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซ
กับสเปซและสเปซกับเวลา 

ทักษะการใช้จ านวน 

 



การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 7 

29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 
สัปดาห์ที่ 8 

6 – 10 ก.ค. 63 
1. ศ21103 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 2 

ครูสุมารี  เจริญไทย 
0.5 หลักการบรรเลงเคร่ืองดนตรี การบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทย 

2. ศ21102 : ดนตรี – นาฏศิลป์ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล การบรรเลงเคร่ืองดนตรีสากล 

3. พ21101 : สุขศึกษา 1 
ครูวิสุทธ์ิ  ทิพย์พงษ์ 

0.5 ภาวะการเจริญเติบโตและปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
ของวัยรุ่น 

เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต
ของเด็กไทย, การส่งเสริมและ
พัฒนาตนเองให้เจริญเติบโต 

4. ท20205 : พัฒนาทักษะภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

0.5 การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจาก
เร่ืองที่ได้ฟังหรือดู 

การจัดบันทึกเร่ืองที่ได้ฟังหรือดู 

5. ท21101 : ภาษาไทย 1 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.5 นิราศภูเขาทอง 
(สรุปเน้ือหา ข้อคิด คุณค่า) 

การเขียนจดหมายส่วนตัวและ
จดหมายกิจธุระ 

6. พ21102 : พลศึกษา 1 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 ทักษะการตีโต้หน้ามือ ทักษะการตีโต้หลังมือ 

7. ค20201 : คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.0 หน้าตัดของรูปเรขาคณิต 3 มิติ ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และภาพ
ด้านบนของรูเรขาคณิต 3 มิติ 

8. ค21101 : คณิตศาสตร์ 1 
ครูนาวิน  เมืองสุวรรณ 

1.5 ทบทวนความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
ทศนิยม เช่น ค่าประจ าหลัก 
การอ่านทศนิยม  
การเปรียบเทียบทศนิยม 
- การบวกและการลบทศนิยม 

- การคูณและการหารเลข
ทศนิยม 
- ความหมายของเศษส่วน 
- การเปรียบเทียบเศษส่วน 

9. ส21101 : สังคมศึกษา 1 
ครูสุรพล  คล้ายวันเพ็ญ 

1.5 ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ศาสนาอื่น ๆ 

10. ส21101 : ประวัติศาสตร์ 1 
ครูนฤเดช  โพธ์ิคลัง 

0.5 การขยายตัวของชุมชนใน
สุวรรณภูมิ 

พัฒนาการของชุมชน 
ในภาคต่าง ๆ 

11. ว21101 : วิทยาศาสตร์ 1 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.5 สารเน้ือผสม พลาสติก 

12. ง21101 : งานบ้าน 
ครูเพ็ญนภา  โตอ่อน 

1.0 กฎหมายข้ันพ้ืนฐานที่นักเรียน
ควรทราบ 

การสร้างความสุขภายใน
ครอบครัว 

13. อ30207 : สนุกกับเจ้าของภาษา 1 
Mr. Alex 

0.5 food and drinks ; 
stress on pronunciations. 

types of questions ; 
stress on pronunciations. 

14. อ21101 : ภาษาอังกฤษหลัก 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.5 “Grammatical” 
“ความแตกต่าง” 

“Let’s e-mailing !” 

15. ว20201 : ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
ครูมาลัย  สายมิ่ง 

1.0 การจัดกระท าและลง
ความหมายข้อมูล 

ทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล 

 


