
 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ – ดิจิทัล) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 1 

18 – 22 พ.ค. 63 
สัปดาห์ที่ 2 

25 – 29 พ.ค. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 5 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.0 การอ่านประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดี 
และวรรณกรรม 

2. ค33101 : คณิตศาสตร์ 5 
ครูสุนทร  นิลด า 

1.0 ความหมายของล าดับ การหาพจน์ทั่วไปของล าดับ
จ ากัด 

3. ว33101 : วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ 1 
ครูอนุช  วงศ์ชุ่มเย็น 

0.5 การก าเนิดและวิวัฒนาการของ
เอกภพ 

หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎี 
ของบิกแบง 

4. ว30291 : การตัดต่อภาพยนตร์ 
ครูวนศาสตร์  สร้อยจิต 

1.0 ประวัติและหลักการของ
ภาพยนตร์ 

ประวัติและหลักการของ
ภาพยนตร์ 

5. ส33101 : สังคมศึกษา 5 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

1.0 ความส าคัญของพระพุทธศาสนา 
และพุทธประวัติ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

6. ส33102 : ประวัติศาสตร์ 3 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

0.5 - ความหมายและความส าคัญ
ของประวัติศาสตร์ 
- การนับเวลาในประวัติศาสตร์ 

การเทียบศักราชและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ 

7. ศ30206 : ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 ประเภทของเคร่ืองดนตรีไทย โน้ตดนตรีไทย 

8. ศ30205 : ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 โน้ตและเคร่ืองหมายดนตรีสากล ประเภทของวงดนตรีสากล 

9. พ33101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 ระบบประสาท (สมอง) ไขสันหลัง 

10. อ33101 : ภาษาอังกฤษหลัก 5 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 “Present Simple Tense Vs. 
Present Continuous.” 

“- ing  form” 

11. อ20217 : World Current 1 
Mr. Alex 

0.5 Introduction + TV, food, 
sport comparisons. 

Hobbies presentations, 
films reviews. 

12. อ30223 : English for office 
work 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 “Business card” 
- ความส าคัญของนามบัตร  
- ประโยชน์ของนามบัตร 
- นามบัตรที่ดีควรระบุอะไร 
“Vocabulary” 
- ค าศัพท์ทางธุรกิจ 
- การเปิดบทสนทนาท่ีน าไปสู่
การคุยธุรกิจที่บรรลุเป้า 

“Dialog” 
“Contact Us” 
- เว็บไซต์ที่ดีมีลักษณะอย่างไร 
 
“Inquiry and reply E-mail” 
- อีเมลทางการส าหรับติดต่องาน 

 
 



 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ – ดิจิทัล) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 3 

1 – 5 มิ.ย. 63 
สัปดาห์ที่ 4 

8 – 12 มิ.ย. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 5 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.0 กาพย์เห่เรือ การเขียนสื่อสาร 

2. ค33101 : คณิตศาสตร์ 5 
ครูสุนทร  นิลด า 

1.0 การหาพจน์ทั่วไปของล าดับโดย
ใช้ฟังก์ชันพหุนาม 

ล าดับเลขคณิต 

3. ว33101 : วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ 1 
ครูอนุช  วงศ์ชุ่มเย็น 

0.5 กาแล็กซี่และกาแล็กซี่ทาง
ช้างเผือก 

สมบัติของดาวฤกษ์ 

4. ว30291 : การตัดต่อภาพยนตร์ 
ครูวนศาสตร์  สร้อยจิต 

1.0 การเขียนบนภาพยนตร์ การเขียนบนภาพยนตร์ 

5. ส33101 : สังคมศึกษา 5 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

1.0 พุทธศาสนสุภาษิต - พุทธสาวก สาวิกา 
- ชาวพุทธตัวอย่าง 

6. ส33102 : ประวัติศาสตร์ 3 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

0.5 วิธีการทางประวัติศาสตร์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

7. ศ30206 : ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 อัตราจังหวะ วิธีการใช้เคร่ืองดนตรีไทย 

8. ศ30205 : ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 หลักการขับร้องสากลแบบ
ประสานเสียง 

การร้องประสานเสียง 

9. พ33101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 การสร้างเสริมและด ารง
ประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบประสาท 

ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย 

10. อ33101 : ภาษาอังกฤษหลัก 5 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 “Infinitive with/without To” “Determiners” 
a/an, some/any 
(a) few/(a) little 

11. อ20217 : World Current 1 
Mr. Alex 

0.5 Sport wildlife experience, 
holidays plans & 
experience.  

Achievements; extreme 
weather; extreme hobbies. 

12. อ30223 : English for office 
work 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 “Reading” 
- เข้าใจความต้องการของ
บริษัท/ลูกค้า 
“Map/directions” 
- การให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวก 
“Vocabulary” 

“Vocabulary” 
- ต าแหน่งงานและตัวย่อ 
 
“Progress Update” 

 
 



 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ – ดิจิทัล) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 5 

15 – 19 มิ.ย. 63 
สัปดาห์ที่ 6 

22 – 26 มิ.ย. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 5 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.0 การเขียนอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศ 

ธรรมชาติของภาษา 

2. ค33101 : คณิตศาสตร์ 5 
ครูสุนทร  นิลด า 

1.0 พจน์ทั่วไปของล าดับเลขคณิต การหาจ านวนพจน์ของล าดับ
เลขคณิต 

3. ว33101 : วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ 1 
ครูอนุช  วงศ์ชุ่มเย็น 

0.5 ก าเนิดและวิวัฒนาการของ 
ดาวฤกษ์ 

ระบบสุริยะ 

4. ว30291 : การตัดต่อภาพยนตร์ 
ครูวนศาสตร์  สร้อยจิต 

1.0 เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ 

5. ส33101 : สังคมศึกษา 5 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

1.0 รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

6. ส33102 : ประวัติศาสตร์ 3 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

0.5 อารยธรรมโลกยุคโบราณ 
- เมโสโปเตเมีย 
- อียิปต์ 

อารยธรรมโลกยุคโบราณ 
- กรีก 
- โรมัน 

7. ศ30206 : ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 วิธีบ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย หลักการบรรเลงดนตรีไทย 

8. ศ30205 : ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 การร้องประสานเสียง การร้องประสานเสียง 

9. พ33101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิงและการ
ดูแลระบบสืบพันธ์ 

ระบบต่อมไร้ท่อ 

10. อ33101 : ภาษาอังกฤษหลัก 5 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 “Comparisons” “V. followed by to – 
infinitive or –ing. Form with 
a change in meaning” 

11. อ20217 : World Current 1 
Mr. Alex 

0.5 Best friends; favorite 
personal for longings. 

City or country?; money; 
inventions 

12. อ30223 : English for office 
work 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 Telephone language and 
Dialog. 

Various Situations on the 
Phone Communication 
Problems on the Phone. 

 
 
 
 
 



 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 

รายวิชาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ส าหรับนักเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ – ดิจิทัล) 

ที่ รหัสวิชา : รายวิชา หน่วยกิต 
สัปดาห์ที่ 7 

29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 
สัปดาห์ที่ 8 

6 – 10 ก.ค. 63 

1. ท31101 : ภาษาไทย 5 
ครูวิภาวดี  เรมี่ย์ 

1.0 อิทธิพลของภาษา ภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน 

2. ค33101 : คณิตศาสตร์ 5 
ครูสุนทร  นิลด า 

1.0 ล าดับเราขาคณิต การหาจ านวนพจน์ของล าดับ
เรขาคณิต 

3. ว33101 : วิทยาศาสตร์โลก 
และอวกาศ 1 
ครูอนุช  วงศ์ชุ่มเย็น 

0.5 โครงสร้างและปรากฏการณ์บน
ดวงอาทิตย์ 

เทคโนโลยีอวกาศ 

4. ว30291 : การตัดต่อภาพยนตร์ 
ครูวนศาสตร์  สร้อยจิต 

1.0 การล าดับภาพและเกลี่ยสีงาน
ภาพยนตร์ 

การล าดับภาพและเกลี่ยสีงาน
ภาพยนตร์ 

5. ส33101 : สังคมศึกษา 5 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

1.0 ความหมายและความส าคัญของ
กฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนในไทย 

6. ส33102 : ประวัติศาสตร์ 3 
ครูสุริยา  อินพันทัง 

0.5 อิทธิพลของอารยธรรมโลกยุค
โบราณ 

การติดต่อระหว่างโลกตะวันตก
กับตะวันออก 

7. ศ30206 : ดนตรีไทยปฏิบัติ 1 
ครูสุมารี  เจริญไทย 

0.5 การบรรเลงดนตรีไทย การบรรเลงดนตรีไทย 

8. ศ30205 : ดนตรีสากลปฏิบัติ 1 
ครูนเทพ  มากแจ้ง 

0.5 การร้องประสานเสียง การร้องประสานเสียง 

9. พ33101 : สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมโชค  สุดเอ่ียม 

0.5 บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคลต่อการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน 

การมีส่วนร่วมในชุมชนและ
เครือข่ายสุขภาพในการ 
ป้องกันโรค 

10. อ33101 : ภาษาอังกฤษหลัก 5 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 “Plural/Group nouns” “Will/ be going to/ present 
continuous” 

11. อ20217 : World Current 1 
Mr. Alex 

0.5 Community problems 
solving; life problems. 

Crime; scary situations, 
dowagers; moral dilemmas.  

12. อ30223 : English for office 
work 1 
ครูปารย์  เลิศวิชัยยุทธ์ 

1.0 How to read and say 
telephone number. 

Text message. 

 


