รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)
ระดับชั้น
☐ ม.3
 ม.4
☐ ม.5
☐ ม.6
กลุ่มเรียนที่เปิด
 กลุ่มที่ 1 ☐ กลุ่มที่ 2
รหัสวิชา
ว31255
ชื่อรายวิชา
องค์ประกอบ 5 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1
ครูผู้สอน
นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล/นางสาวชลธิชา คากองแก้ว
ลักษณะวิชา
☐ เน้นทฤษฎี  เน้นปฏิบัติ ☐ ทฤษฎีและปฏิบัติ
สาระสาคัญของรายวิชา จัดทาป้ายชื่อพรรณไม้โดยการเรียนรู้การกาหนดพื้นที่ศึกษา สารวจและจัดทาผัง
พรรณไม้ แล้วศึกษาพรรณไม้ ทาตัวอย่างพรรณไม้ นาข้อมูลมาทาทะเบียนพรรณไม้
ทาและติดแสดงป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ นาไปสู่การรู้ชื่อ รู้ลักษณะต่างๆ รวมถึงรู้จัก
การใช้ประโยชน์ของพืช
ภาระงาน
แผนผังพื้นที่พรรณไม้/พรรณไม้แห้ง/พรรณไม้ดอง
คุณสมบัติของผู้เรียน กลุ่มนักเรียนเน้นวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ที่ต้องมี
สถานที่เรียน
4201 (นางสาวชลธิชา คากองแก้ว)/4202 (นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล)
ข้อมูลเพิ่มเติม
-

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)
ระดับชั้น
กลุ่มเรียนที่เปิด
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ครูผู้สอน
ลักษณะวิชา
สาระสาคัญของรายวิชา
ภาระงาน
คุณสมบัติของผู้เรียน
อุปกรณ์ที่ต้องมี
สถานที่เรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม

☐ ม.3
 ม.4
☐ ม.5
☐ ม.6
☐ กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 2
ก31213
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน 1
นางสาวพัทธิดา เสนาะ และ Mrs. Kumsook Choi
☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ
ภาษาเกาหลีพื้นฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจาวัน
Click or tap here to enter text.

นักเรียน ม. 4 กลุ่ม 2
Click or tap here to enter text.

ห้อง 3301
Click or tap here to enter text.

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)
ระดับชั้น
กลุมเรียนที่เปด
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ครูผูสอน

☐ ม.3
 ม.4
☐ ม.5
 กลุมที่ 1  กลุมที่ 2
ง 30201
การสงเสริมการอานและการเรียนรู
นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ

☐ ม.6

ลักษณะวิชา
☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการสงเสริมการอานและการเรียนรู จิตวิทยาการ
อาน การอานวรรณกรรมที่เหมาะสมกับบุคคลแตละวัย การสรางนิสัยรักการอานการเรียนรู กิจกรรมและวิธีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานและ การเรียนรู การบำบัดดวยการอาน องคกรที่สงเสริมการอานและการเรียนรู โดยใช
กระบวนการทำงานรวมกัน มีความคิดสรางสรรค ทั กษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก ป ญ หา ทั กษะการ
แสวงหาความรู ในการสรางนิสัยรักการอาน รักการเรียนรู สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไดอยางหลากหลาย
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสรางผลงานอยางสรางสรรคในกิจกรรมสงเสริมการอาน มีทักษะการทำงาน
การจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการแกปญ หาในการทำงานดว ยกระบวนการ PDCA มี คุณธรรมและ
คุณลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝเรียนรู และรูวิธีเรียนรูสามารถนำความรูไปพัฒนาตนเองตระหนักเห็นคุณคาของ
การอาน มีจิตสำนึก ในการใชพลังงานทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน
ภาระงาน
ใบงานที่ 1 แผนผั งความคิด การอ าน / ประโยชน , ใบงานที่ 2 จิ ต วิ ท ยาการอ า น
การอานจับ ใจความ, ใบงานที่ 3 เลือกอาวรรณกรรมเหมาะสมกับ วัย, ใบงานที่ 4 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
ใบงานที่ 5 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน, ใบงานที่ 6 การอานสิ่งพิมพเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต, ใบงานที่ 7 สืบคน
องคกรสงเสริมการอาน
คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
อุปกรณที่ตองมี
ไมมี
สถานที่เรียน
หองสมุด
ขอมูลเพิ่มเติม
ไมมี
_____________________________________________________________

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)
ระดับชั้น
กลุมเรียนที่เปด
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ครูผูสอน

☐ ม.3
 ม.4
☐ ม.5
 กลุมที่ 1  กลุมที่ 2
ง 30201
การสงเสริมการอานและการเรียนรู
นางสาวนิตยา ชัยมงคล

☐ ม.6

ลักษณะวิชา
☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญของการสงเสริมการอานและการเรียนรู จิตวิทยาการ
อาน การอานวรรณกรรมที่เหมาะสมกับบุคคลแตละวัย การสรางนิสัยรักการอานการเรียนรู กิจกรรมและวิธีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานและ การเรียนรู การบำบัดดวยการอาน องคกรที่สงเสริมการอานและการเรียนรู โดยใช
กระบวนการทำงานรวมกัน มีความคิดสรางสรรค ทั กษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก ป ญ หา ทั กษะการ
แสวงหาความรู ในการสรางนิสัยรักการอาน รักการเรียนรู สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไดอยางหลากหลาย
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถสรางผลงานอยางสรางสรรคในกิจกรรมสงเสริมการอาน มีทักษะการทำงาน
การจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการแกปญ หาในการทำงานดว ยกระบวนการ PDCA มี คุณธรรมและ
คุณลักษณะนิสัยในการทำงาน ใฝเรียนรู และรูวิธีเรียนรูสามารถนำความรูไปพัฒนาตนเองตระหนักเห็นคุณคาของ
การอาน มีจิตสำนึก ในการใชพลังงานทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน
ภาระงาน
ใบงานที่ 1 แผนผั งความคิด การอ าน / ประโยชน , ใบงานที่ 2 จิ ต วิ ท ยาการอ า น
การอานจับ ใจความ, ใบงานที่ 3 เลือกอาวรรณกรรมเหมาะสมกับ วัย, ใบงานที่ 4 การสงเสริมนิสัยรักการอาน
ใบงานที่ 5 จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน, ใบงานที่ 6 การอานสิ่งพิมพเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต, ใบงานที่ 7 สืบคน
องคกรสงเสริมการอาน
คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
อุปกรณที่ตองมี
ไมมี
สถานที่เรียน
หองสมุด
ขอมูลเพิ่มเติม
ไมมี
_____________________________________________________________

ระดับชั้น
กลุมเรียนที่เปด
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ครูผูสอน
ลักษณะวิชา

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)
 ม.4
☐ ม.5
☐ ม.6
 กลุมที่ 2

 ม.3
 กลุมที่ 1
ง 30241
การปลูกไมประดับ
นายทัชชกร พวงพันธ
 เนนทฤษฎี  เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ
สาระสําคัญของรายวิชา ศึกษาวิเคราะหความหมาย ความสำคัญ ประโยชน ประเภทของไมประดับ ปจจัยที่
เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต เลือกเครื่องมืออุปกรณขยายพันธุพืช หลักการ วิธีการ ขั้นตอนการขยายพันธุพืช
หลักการเตรียมดิน ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษาและการปองกันกำจัดศัตรูพืชของไมประดับ การวิเคราะห
ขอมูล การวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลือกใชเครื่องมืออุปกรณและปฏิบัติการ
ขยายพันธุพืชไดอยางเหมาะสม ปฏิบัติการปลูกไมประดับโดยใชกระบวนการคิด กระบวนการสืบคนขอมูล
กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม วิเคราะหปญหา แกไขปญหาอยางสรางสรรค ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนากระบวนการทำงานอยางมีระบบเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตและ
ครอบครัว มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินยั ใฝ
เรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ มีลักษณะนิสัยในการทำงาน ทำงาน
ดวยความรับผิดชอบ
ภาระงาน
1. ใบงาน 2. ภาคปฏิบัติการปลูกไมประดับ
คุณสมบัติของผูเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
อุปกรณที่ตองมี กระถางปลูกตนไม บัวรดน้ำ กรรไกรตัดกิ่ง มีดคัตเตอร
สถานที่เรียน อาคาร 7 หอง 7109
ขอมูลเพิ่มเติม ไมมี

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)
ระดับชั้น

☐ ม.3

 ม.4

☐ ม.5

☐ ม.6

กลุมเรียนที่เปด

 กลุมที่ 1

 กลุมที่ 2

รหัสวิชา

ง 30262

ชื่อรายวิชา

การเขียนแบบ

ครูผูสอน

นางสาวสมจินตน อารีศิลป

ลักษณะวิชา

☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ

สาระสำคัญของรายวิชา ศึ ก ษา วิ เ คราะห ความหมาย ความสำคั ญ ประโยชน ประเภทของงานเขี ย นแบบ
เครื่องมือที่ใชเขียนแบบ มาตรฐานของเสนในงานเขียนแบบ มาตราสวนในงานเขียนแบบและอานแบบ สัญลักษณ
ในการเขียนแบบของชางตางๆ และบอกมิติ การอานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียน
ภาพฉาย การเขียนภาพตัด โดยใชกระบวนการ ปฏิบัติงานการเขียนแบบภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ การเขียน
ภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพตัด เพื่อใหเกิดความรูและทักษะในงานเขียนแบบ สามารถ
เขียนแบบและอานแบบสำหรับสรางชิ้นงานไดตลอดจนเห็นแนวทางการประกอบอาชีพ
ภาระงาน

1.ใบงาน 2.แบบฝกทักษะ 3.การเขียนแผนผังทางความคิด

คุณสมบัติของผูเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

อุปกรณที่ตองมี

1.ไมที 2.ชุดเซ็ทไมฉาก 3.กระดานสำหรับการเขียนแบบขนาด A4 4.ดินสอกด

สถานที่เรียน

7207

ขอมูลเพิ่มเติม

_____________________________________________________________

รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course)

ระดับชั้น

☐ ม.3

 ม.4

☐ ม.5

☐ ม.6

กลุมเรียนที่เปด

 กลุมที่ 1

 กลุมที่ 2

รหัสวิชา

ง30269

ชื่อรายวิชา

ผลิตภัณฑงานปูน

ครูผูสอน

นายชาญยุทธ นาวงษ

ลักษณะวิชา

☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ

สาระสำคัญของรายวิชา 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานปูน
2 การผลิตชิ้นงานปูนอยางงาย
3 การสรางสรรคงานปูน

ภาระงาน

ตุกตาติดตูเย็น

คุณสมบัติของผูเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4

อุปกรณที่ตองมี

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

 กลุ่มที่ 1

 กลุ่มที่ 2

รหัสวิชา

ง 30281

ชื่อรายวิชา

บริหารจัดการธุรกิจ

ครูผู้สอน

นางเตือนใจ มลแก้ว

ลักษณะวิชา

☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ

สาระสำคัญของรายวิชา ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามหมาย ประโยชน์ ห ลัก การธุ รกิ จ พื ้น ฐาน ประเภทธุ รกิ จ และ
จุดมุ่งหมายของธุรกิจ ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ระบบการสืบเสาะข้อมูล การเลือกซื้อสินค้า เทคนิคการขาย
สินค้า การให้บริการ โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ วางแผนและปฏิบัติงานบริหารจัดการธุรกิจที่สนใจ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ เกิดจิตสำนึกในการรัก การ
ทำงานด้านธุรกิจ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้ อื่น มีจิตสาธารณะ และ
นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภาระงาน

1. ใบงาน 2. รูปเล่มรายงาน 3. การรีวิวสินค้า

คุณสมบัติของผู้เรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อุปกรณ์ที่ต้องมี

ไม่มี

สถานที่เรียน

7201 อาคาร 7 ชั้น 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไม่มี
_____________________________________________________________

