
รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 
ระดับชั้น   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1 ☐ กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ฝ23213 
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน 1 
ครูผู้สอน นายนัทธพงศ์ นาคเกษม และ Mr. Olivier Hamel 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงาน Click or tap here to enter text. 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน ม. 3 กลุ่ม 1 
อุปกรณ์ที่ต้องมี Click or tap here to enter text. 
สถานที่เรียน ห้อง 4210 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click or tap here to enter text. 
 

 

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 
ระดับชั้น   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1 ☐ กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ก23213  
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 1 
ครูผู้สอน นางสาวพัทธิดา เสนาะ และ Mrs. Kumsook Choi 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ภาษาเกาหลีพ้ืนฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงาน Click or tap here to enter text. 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน ม. 3 กลุ่ม 1 
อุปกรณ์ที่ต้องมี Click or tap here to enter text. 
สถานที่เรียน ห้อง 3301 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click or tap here to enter text. 
 

 

 
 
 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 
ระดับชั้น   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด ☐ กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ฝ23213 
ชื่อรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน 1 
ครูผู้สอน นายนัทธพงศ์ นาคเกษม และ Mr. Olivier Hamel 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงาน Click or tap here to enter text. 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน ม. 3 กลุ่ม 2 
อุปกรณ์ที่ต้องมี Click or tap here to enter text. 
สถานที่เรียน ห้อง 4210 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click or tap here to enter text. 
 

 

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 
ระดับชั้น   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด ☐ กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ก23213 
ชื่อรายวิชา ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน 1 
ครูผู้สอน นางสาวพัทธิดา เสนาะ และ Mrs. Kumsook Choi 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ภาษาเกาหลีพ้ืนฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงาน Click or tap here to enter text. 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน ม. 3 กลุ่ม 2 
อุปกรณ์ที่ต้องมี Click or tap here to enter text. 
สถานที่เรียน ห้อง 3301 
ข้อมูลเพิ่มเติม Click or tap here to enter text. 
 

 
 
 
 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับช้ัน   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา   ง 23203 

ช่ือรายวิชา สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา  

ครูผูสอน  นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ  

ลักษณะวิชา ☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญบทบาทของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศประเภทตางๆ

แหลงสารสนเทศอางอิง เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ  การอางอิง และการนำเสนอ

ผลการศึกษาคนควา โดยใชกระบวนการทำงานรวมกัน มีความคิดสรางสรรค ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู วิธีการสืบคนสารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากร สารสนเทศประเภทอื่นๆ  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสืบคนขอมูลสารสนเทศตามความสนใจ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ

ในความหมาย ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณคาของสารสนเทศ เพื่อพัฒนา ตนเองสูการเปนผูรูสารสนเทศ

และนำความรู ความสามารถไปใชเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   

ภาระงาน ใบงานที่ 1 สารสนเทศ และการบริการ,  ใบงานที่ 2 แหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

และการสืบคน,  ใบงานที่ 3 การสืบคน สารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต,  ใบงานที่ 4 การสืบคนหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส,  ใบงานท่ี 5 การคนควาและ นำเสนอขอมูลบูรณาการแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน     

คุณสมบัติของผูเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อุปกรณท่ีตองมี  ไมมี 

สถานทีเ่รียน  หองสมุด  

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมมี 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับช้ัน   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา   ง 23203 

ช่ือรายวิชา สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควา  

ครูผูสอน  นางสาวนิตยา  ชัยมงคล  

ลักษณะวิชา ☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญบทบาทของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศประเภทตางๆ

แหลงสารสนเทศอางอิง เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ  การอางอิง และการนำเสนอ

ผลการศึกษาคนควา โดยใชกระบวนการทำงานรวมกัน มีความคิดสรางสรรค ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ

แกปญหา ทักษะการแสวงหาความรู วิธีการสืบคนสารสนเทศ การเลือกใชทรัพยากร สารสนเทศประเภทอื่นๆ  

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสืบคนขอมูลสารสนเทศตามความสนใจ เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ

ในความหมาย ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณคาของสารสนเทศ เพื่อพัฒนา ตนเองสูการเปนผูรูสารสนเทศ

และนำความรู ความสามารถไปใชเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต   

ภาระงาน ใบงานที่ 1 สารสนเทศ และการบริการ,  ใบงานที่ 2 แหลงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

และการสืบคน,  ใบงานที่ 3 การสืบคน สารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต,  ใบงานที่ 4 การสืบคนหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกส,  ใบงานท่ี 5 การคนควาและ นำเสนอขอมูลบูรณาการแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน     

คุณสมบัติของผูเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อุปกรณท่ีตองมี  ไมมี 

สถานที่เรียน  หองสมุด  

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมมี 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับช้ัน   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา 23212 

ช่ือรายวิชา งานธุรกิจเพ่ืออาชีพ 

ครูผูสอน ครูทิพยสราวัลย  หวังปรุงกลาง 

ลักษณะวิชา ☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา งานอาชีพธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามแนวคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการอาชีพ

ธุรกิจ ธุรกิจการคาและการบริการ การจัดการการเงินและการบัญชี เรียนรูวิธีการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐานในการ

ตัดสินใจประกอบธุรกิจ การวิเคราะหทักษะที่จำเปนในการประกอบธุรกิจ และการเขียนโครงงานอาชีพธุรกิจ เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการประกอบธุรกิจ โดยใชทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแกปญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ

การแสวงหาความรู ทักษะการสือ่สาร ทักษะการบริการ และทักษะการใชอุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อ

เตรียมความพรอมและมีประสบการณในการประกอบธุรกิจ เพื่อใหนักเรยีนมีคณุลักษณะในการเปนผูประกอบการทีดี่ มีความ

มุงมั่นในการทำงาน มีความรบัผดิชอบ ความเสียสละ ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง และมีจิตสำนกึในการใชทรัพยากรและ

พลังงานอยางประหยัด คุมคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  

ภาระงาน ใบงาน.ผังกราฟก 

คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนชั้นเรียน ม3 

อุปกรณท่ีตองมี - 

สถานที่เรียน 7405 

ขอมูลเพิ่มเติม - 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับชั้น   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมท่ี 1 ☐ กลุมที่ 2  

รหัสวิชา  ง 23242 

ชื่อรายวิชา การปลูกผัก 

ครูผูสอน นายทัชชกร พวงพันธ 

ลักษณะวิชา  เนนทฤษฎี  เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา ศกึษาวิเคราะหความหมาย ความสำคัญและประโยชนของพืชผัก เชน ผักกาด ผักคะนา 

ผักบุงฯลฯ การจำแนกและการแบงชนิดของพืชผัก ทำเลที่เหมาะสมสำหรบัการทำสวนผัก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เจริญเติบโตของพืชผัก ลักษณะของเมล็ดพันธุที่ดี การเตรียมดินปลูก การปฏิบัติดแูลรักษา  การเก็บเกี่ยว การ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การประยุกตใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการปลูกพืชผัก การถนอมอาหารและ

การแปรรูปพืชผักโดยใชกระบวนการวิเคราะหขอมูลความตองการของตลาด เลือกปลูกพืชผักไดอยางนอย 1 ชนิด  

ปฏิบัติงานเตรยีมดินปลูก  ทำแปลงเพาะเมล็ด ทดสอบความงอกของเมล็ด   เพาะเมล็ด  หวานเมล็ด  ยายกลา  

ปลูก ดูแลรกัษา  เก็บเกี่ยว แปรรูปและจัดการผลิตผลเพ่ือจำหนาย  คำนวณคาใชจาย  กำหนดราคาขาย   จัด

จำหนาย จดบันทึกการปฏิบัติงานและประเมินผลงานเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะในการปลูกพืชผัก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแปรรูปและจำหนายได มีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ 

ภาระงาน 1. ใบงาน 2. ภาคปฏิบัติการปลูกผัก 

คุณสมบัติของผูเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อุปกรณท่ีตองมี กระถางปลูกตนไม บัวรดน้ำ 

สถานที่เรียน อาคาร 7 หอง 7109 

ขอมูลเพ่ิมเติม ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

 

 

ระดับช้ัน   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา ง23269 

ช่ือรายวิชา ผลิตภัณฑงานปูน 

ครูผูสอน นายชาญยุทธ  นาวงษ 

ลักษณะวิชา ☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา 1   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานปูน 

2  การผลิตชิ้นงานปูนอยางงาย    

3  การสรางสรรคงานปูน 

 

ภาระงาน ตุกตาติดตูเย็น 

คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 

อุปกรณท่ีตองมี แบบชิ้นงานปูน ปูนปลาสเตอร 

สถานที่เรียน 7205 

ขอมูลเพิ่มเติม Click or tap here to enter text. 

 

_____________________________________________________________ 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับชั้น   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ง 23282 
ชื่อรายวิชา งานขายผลิตภัณฑ์ 
ครูผู้สอน นางเตือนใจ มลแก้ว 

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษาชนิดของสินค้าและการจัดหมวดหมู่ การจัดร้านให้เหมาะสมกับสถานท่ีและ
น่าสนใจ หลักการจัดการในการขายผลิตภัณฑ์ การเลือกซื้อและวิธีส่ังซื้อ การเก็บรักษาสินค้า มารยาทและเทคนิค
ในการซื้อขาย ข้อพึงปฏิบัติในการขาย การคิดต้นทุน กำไรและการกำหนดราคาขาย ทำบัญชีรายรับรายจ่าย 
   ปฏิบัติงานขายของหน้าร้านและขายปลีกในร้านค้าของโรงเรียน หรือสถานประกอบการ โดยจัดทำเป็นโครงงาน
อาชีพขายผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความรู้พื้นฐานการขายของหน้าร้านและการขายปลีก สามารถขายของหน้า
ร้านและขายปลีกได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพขายผลิตภัณฑ์  
ภาระงาน  ใบงานท่ี 1 ความหมาย ความสำคัญของประเภทสินค้า,  ใบงานท่ี 2 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับประเภท
สินค้า,  ใบงานท่ี 3 การจัดหมวดสินค้า,  ใบงานท่ี 4 สถานท่ีจัดเก็บสินค้า,  ใบงานท่ี 5 การขนส่งสินค้า, ใบงานท่ี 6 
ประโยชน์ของสินค้า, ใบงานท่ี 7 ประเภทของสินค้า, ใบงานท่ี 8 องค์ประกอบของการเลือกซื้อสินค้า, ใบงานท่ี 9 
การส่ังซื้อสินค้า, ใบงานท่ี 10 การเก็บรักษา, ใบงานท่ี 11 ขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ใบงานท่ี 12 การ
จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, การรีวิวสินค้าผ่าน Youtube, ใบงานท่ี 13 เขียนโครงสร้างธุรกิจ SME, ใบงานท่ี 14 
คุณธรรมและลักษณะนิสัยท่ีดีในการทำงานอาชีพธุรกิจ, รปูเล่มรายงานการทำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
อุปกรณ์ที่ต้องมี ไม่มี 
สถานทีเ่รียน ห้อง 7201 อาคาร 7 ช้ัน 2 
ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มี 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

 

 

ระดับช้ัน   ม.3  ☐ ม.4  ☐ ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา ง23283 

ช่ือรายวิชา การคุมครองผูบริโภค 

ครูผูสอน นายณฐาภพ  ฟากระจาง 

ลักษณะวิชา  เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ ☐ ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ สิทธิและหนาที่ของผูบริโภค ปญหาจากการบริโภคสินคาและ

บริการ และวิธีจัดการกับปญหา พื้นฐานการโฆษณา การใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจเลือกใชสินคาและบริการ

ไดอยางปลอดภัย บอกชองทางการรองเรียนกรณีไดรับความไมเปนธรรมจากการใชสินคาและบริการ อานฉลาก

สินคาไดถูกตอง รูสิทธิพื้นฐานดานสุขภาพ และการวางแผนการใชจาย 

ภาระงาน ใบงานท่ี 1-10, ผังกราฟกสรุปความรู, บันทึกการเรียนรู และรายงานเรื่องการโฆษณา 

คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

อุปกรณท่ีตองมี ไมมี 

สถานที่เรียน หอง 7402 

ขอมูลเพิ่มเติม ไมมี 

 

_____________________________________________________________ 
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