
รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 
ระดับชั้น  ☐ ม.3  ☐ ม.4   ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1 ☐ กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ญ32213 
ชื่อรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 1 
ครูผู้สอน นางสาวสุชาวดี เทพกฤช และ Mr. Takuya Nakagaki 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงาน Click or tap here to enter text. 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน ม. 5 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 ว32255 
ชื่อรายวิชา 3 สาระ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 1 
ครูผู้สอน นางสาวหฤทย์ อันไธสง 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี  เน้นปฏิบัติ ☐ ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา สาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต สาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว 
ภาระงาน ส ารวจและจัดท ารายงานความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนห้องเรียน ม.5/6-ม.5/14 ที่มีความสนใจทักษะการท าโครงงานเชิง

วิทยาศาสตร์ 
อุปกรณ์ที่ต้องมี - 
สถานที่เรียน ห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (4204) 
ข้อมูลเพิ่มเติม เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความสนใจท าโครงงาน PBL หัวข้อ โครงงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยรายงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชานี้ สามารถน าไป
ประยุกต์ส่งในกิจกรรม PBL หัวข้อ โครงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้  

 

 

 
 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 
ระดับชั้น  ☐ ม.3  ☐ ม.4   ม.5  ☐ ม.6 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1 ☐ กลุ่มท่ี 2  
รหัสวิชา ฝ32213 
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. 5 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 จ32213 
ชื่อรายวิชา ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 1 
ครูผู้สอน นางสาวธีราภรณ์ ปรมาริยะ และ Miss Xiangyuan Ma 
ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ภาษาจีนพ้ืนฐานเน้นสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
ภาระงาน Click or tap here to enter text. 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียน ม. 5 กลุ่ม 2 
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 ก32213 
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. 5 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 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมท่ี 1  กลุมท่ี 2  

รหัสวิชา  ง 30224 

ชื่อรายวิชา การแปรรปูผลผลิต 

ครูผูสอน นายทัชชกร พวงพันธ 

ลักษณะวิชา  เนนทฤษฎี  เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา วิเคราะห ความหมายและความสำคัญของการแปรรูป ผลิตผลทางเกษตรใหเปน

ผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยตาง ๆ ที่ใหผลิตผลเกิดการบูดเนาเสียหาย การควบคุมและปองกัน หลักการถนอมอาหาร 

เทคนิคและวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตางๆ โดยปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาขางตน เพื่อใหเกิดความรู 

ความเขาใจ สามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชวีิตและครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค

ในดานรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทำงาน รัก

ความเปนไทย มีจิตสาธารณะ มีลักษณะนิสัยในการทำงาน ทำงานดวยความรับผิดชอบ 

ภาระงาน 1. ใบงาน 2. ภาคปฏิบัติการแปรรูปผลผลิต 

คุณสมบัติของผูเรยีน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

อุปกรณท่ีตองมี อุปกรณในครัวเรือนตางๆ  

สถานที่เรียน อาคาร 7 หอง 7101 

ขอมูลเพ่ิมเติม วัตถุดิบนักเรียนเตรยีมมาเอง 
 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

 

ระดับช้ัน  ☐ ม.3  ☐ ม..4   ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา ง 30263 

ช่ือรายวิชา งานชางซอมเครื่องไฟฟา 

ครูผูสอน นางสาวสมจินตน อารีศิลป 

ลักษณะวิชา ☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา กษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดศูนยบริการเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส การ

ประมาณราคา เทคนิคการตรวจซอม การออกแบบ การดัดแปลง การบำรุงรักษา การเขียนบันทึกชางซอม การ

เขียนคูมือการซอมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณและเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน พัดลม เตารีด หมอหุง

ขาว และเครื่องใชไฟฟาอื่นภายในบาน 

ภาระงาน 1.ใบงาน 2.แบบฝกทักษะการปฏิบัติงาน 3.การเขียนแผนผังทางความคิด 

คุณสมบัติของผูเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ 

อุปกรณท่ีตองมี - 

สถานที่เรียน 7207 

ขอมูลเพิ่มเติม - 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับช้ัน  ☐ ม.3  ☐ ม.4   ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา   ง 30266 

ช่ือรายวิชา การโฆษณา  

ครูผูสอน  นางสาวนิตยา  ชัยมงคล  

ลักษณะวิชา ☐ เนนทฤษฎี ☐ เนนปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 

สาระสำคัญของรายวิชา  ศึกษา วิเคราะห ความหมาย ความสำคัญ ประโยชนของงานโฆษณา ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับงานโฆษณา  การสรางสรรคงานโฆษณาทางดานสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ การทดสอบและ

ประเมินผลโฆษณา โดยใชกระบวนการ ปฏิบัติงานสรางสรรคงานโฆษณา เชน ออกแบบโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ       

สื่ออิเล็กทรอนิกส เครื่องหมายการคา บรรจุภัณฑ ติดตามและประเมินผลโฆษณาที่ไดผลิตขึ้นมา เพ่ือใหเกิดความรู 

ความเขาใจ และมีทักษะเกี่ยวกับงานโฆษณาและปฏิบัติงานออกแบบและสรางสรรค งานโฆษณาไดอยางมีคุณภาพ 

เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ภาระงาน 1. การออกแบบผลิตภัณฑ  2. การออกแบบบรรจุภัณฑ  3. การเขียนบทโฆษณา               

4. การออกแบบโลโก  5. การเขียนสตอรี่บอรด  6. การประเมินผลโฆษณา    

คุณสมบัติของผูเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

อุปกรณท่ีตองมี  เครื่องเขียน 

สถานที่เรียน  หองสมุด  

ขอมูลเพิ่มเติม  ไมมี 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

 

 

ระดับช้ัน  ☐ ม.3  ☐ ม.4   ม.5  ☐ ม.6 

กลุมเรียนที่เปด  กลุมที่ 1  กลุมที่ 2  

รหัสวิชา ง30283 

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 5 

อุปกรณท่ีตองมี ไมมี 

สถานที่เรียน หอง 7402 

ขอมูลเพิ่มเติม ไมมี 

 

_____________________________________________________________ 

 



รายวิชาเลือกเรียน (Shopping Course) 

ระดับชั้น  ☐ ม.3  ☐ ม.4   ม.5  ☐ ม.6 
 

กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  
 

รหัสวิชา ง30285 
ชื่อรายวิชา การบัญชี 
ครูผู้สอน นางสาวณัฐวดี   เพชรอาวุธ 

ลักษณะวิชา  เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ ☐ ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระส าคัญของรายวิชา ศึกษาหลักการท าบัญชีคู่ของกิจการบริการ การบันทึกรายการในสมุดบัญชี การ

ท าบัญชีครบวงจรเบื้องต้น 
 ปฏิบัติและวิเคราะห์รายการธุรกิจ เพ่ือบันทึกรายการธุรกิจในสมุดบัญชีจัดท าบัญชีครบวงจรเบื้องต้น ฝึก
กิจนิสัยในการท าบัญชี  
 เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีคู่ของกิจการบริการ และสามารถท าบัญชีกิจการบริการได้ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย 
 
ภาระงาน 1. ใบงานและแบบทดสอบ  
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 
อุปกรณ์ที่ต้องมี สมุด 
สถานที่เรียน อาคาร 7  ชั้น 4 ห้อง 7405 
ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มี 
 

_____________________________________________________________ 
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