
วิชาเลือก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   

 
ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน 2 ฝ23214    นายนัทธพงศ์  นาคเกษม 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (ต่อ) 
ภาระงาน ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น และบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (ต่อ) 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนที่เคยลงเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ๑ หรือมีพ้ืนฐานภาษา
ฝรั่งเศส 
อุปกรณ์ที่ต้องมี - 
สถานที่เรียน ห้อง ๓๓๐๑ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
 
 
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2 ก23214    นางสาวพัทธิดา  เสนาะ 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา การใช้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 
ภาระงาน ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น และบทสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น (ต่อ) 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนที่เคยลงเรียนวิชาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน ๑ หรือมีพ้ืนฐานภาษา
เกาหลี 
อุปกรณ์ที่ต้องมี - 
สถานที่เรียน ห้อง ๓๔๐๑ 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานธรุกิจเพื่ออาชีพ ง23212     นางสาวทิพย์สราวัลย์  หวังปรุงกลาง 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษางานอาชีพธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการอาชีพธุรกิจ ธุรกิจการค้าและการบริการ การจัดการการเงินและการบัญชี เรียนรู้วิธีการประกอบ
ธุรกิจ หลักการพ้ืนฐานในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ และ
การเขียนโครงงานอาชีพธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ โดยใช้ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะการบริการ และทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีในการทำงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีความมุ่งม่ัน
ในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ         ใฝ่เรยีนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสำนึกในการใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ  
ภาระงาน สร้างเพจเพื่อประกอบธุรกิจออนไลน์ 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อุปกรณ์ที่ต้องมี สมุด 
สถานที่เรียน ห้อง 7405 
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อครูที่เบอร์โทรศัพท์ 0887107479 
 
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ง23203     นางจริยา   หวังเชิดชูเกียรติ 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญบทบาทของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศประเภท
ต่างๆแหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ  การอ้างอิง และการ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ วิธีการสืบค้นสารสนเทศ การเลือกใช้ทรัพยากร สารสนเทศ
ประเภทอื่นๆ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศตามความสนใจ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา ตนเองสู่
การเป็นผู้รู้สารสนเทศและนำความรู้ ความสามารถไปใช้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ภาระงาน ใบงานที่ 1 สารสนเทศ และการบริการ,  ใบงานที ่2 แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
และการสืบค้น,  ใบงานที่ 3 การสืบค้น สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ,  ใบงานที่ 4 การสืบค้นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์,  ใบงานที่ 5 การค้นคว้าและ นำเสนอข้อมูลบูรณาการแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
คุณสมบัติของผู้เรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อุปกรณ์ที่ต้องมี  ไม่มี 
สถานที่เรียน  ห้องสมุด  
ข้อมูลเพิ่มเติม  ไม่มี 
 



 
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ง23203     นางสาวนิตยา   ชัยมงคล 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญบทบาทของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศประเภท
ต่างๆแหล่งสารสนเทศอ้างอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ  การอ้างอิง และการ
นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า โดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ วิธีการสืบค้นสารสนเทศ การเลือกใช้ทรัพยากร สารสนเทศ
ประเภทอื่นๆ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสืบค้นข้อมูลสารสนเทศตามความสนใจ เพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในความหมาย ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา ตนเองสู่
การเป็นผู้รู้สารสนเทศและนำความรู้ ความสามารถไปใช้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ภาระงาน ใบงานที่ 1 สารสนเทศ และการบริการ,  ใบงานที่ 2 แหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
และการสืบค้น,  ใบงานที่ 3 การสืบค้น สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต,  ใบงานที่ 4 การสืบค้นหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์,  ใบงานที่ 5 การค้นคว้าและ นำเสนอข้อมูลบูรณาการแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน     
คุณสมบัติของผู้เรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อุปกรณ์ที่ต้องมี  ไม่มี 
สถานที่เรียน  ห้องสมุด  
ข้อมูลเพิ่มเติม  ไม่มี 
 
ผลิตภัณฑ์งานปูน  ง23269     นายชาญยุทธ   นาวงษ์ 
 
การจัดสวนถาด  ง23226      นายทัชชกร   พวงพันธ์ 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ และประเภทของการจัดสวนถาด ชนิด
ของพันธุ์ไม้และวิธีการเลือกพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนถาด การออกแบบ วิธีการจัดสวนถาด การเตรียม
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ภาชนะในการจัด การปลูก การดูแลรักษา การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดสวนถาด ปรับปรุงและพัฒนางาน ฝึกทักษะปฏิบัติการออกแบบ การจัดสวนถาด และการ
ประเมินราคาสวนถาด 
ภาระงาน การจัดสวนถาดแบบแห้ง  การจัดสวนถาดแบบชื้น 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อุปกรณ์ที่ต้องมี ถาด พันธุ์ไม้สำหรับจัดสวนแบบแห้ง และชื้น 
สถานที่เรียน ห้อง 7109 
ข้อมูลเพิ่มเติม นักเรียนต้องมีทักษะการปลูกพืช และมีทักษะการออกแบบวาดภาพ 
 
 



การขายผลิตภัณฑ์ ง23282     นางเตือนใจ   มลแก้ว 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษาชนิดของสินค้าและการจัดหมวดหมู่ การจัดร้านให้เหมาะสมกับสถานที่และ
น่าสนใจ หลักการจัดการในการขายผลิตภัณฑ์ การเลือกซื้อและวิธีสั่งซื้อ การเก็บรักษาสินค้า มารยาทและ
เทคนิคในการซื้อขาย ข้อพึงปฏิบัติในการขาย การคิดต้นทุน กำไรและการกำหนดราคาขาย ทำบัญชีรายรับ
รายจ่าย 
   ปฏิบัติงานขายของหน้าร้านและขายปลีกในร้านค้าของโรงเรียน หรือสถานประกอบการ โดยจัดทำเป็น
โครงงานอาชีพขายผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับความรู้พื้นฐานการขายของหน้าร้านและการขายปลีก สามารถขายของ
หน้าร้านและขายปลีกได้ มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพขายผลิตภัณฑ์  
ภาระงาน  ใบงานที่ 1 ความหมาย ความสำคัญของประเภทสินค้า ,  ใบงานที่ 2 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับ
ประเภทสินค้า,  ใบงานที่ 3 การจัดหมวดสินค้า,  ใบงานที่ 4 สถานที่จัดเก็บสินค้า,  ใบงานที่ 5 การขนส่งสินค้า
, ใบงานที่ 6 ประโยชน์ของสินค้า, ใบงานที่ 7 ประเภทของสินค้า, ใบงานที่ 8 องค์ประกอบของการเลือกซื้อ
สินค้า, ใบงานที่ 9 การสั ่งซื ้อสินค้า , ใบงานที่ 10 การเก็บรักษา, ใบงานที่ 11 ขั ้นตอนการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์, ใบงานที่ 12 การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, การรีวิวสินค้าผ่าน Youtube, ใบงานที่ 13 เขียน
โครงสร้างธุรกิจ SME, ใบงานที่ 14 คุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานอาชีพธุรกิจ, รูปเล่มรายงานการ
ทำธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
อุปกรณ์ทีต่้องมี ไม่มี 
สถานที่เรียน ห้อง 7201 อาคาร 7 ชั้น 2 
ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มี 
 
 
การละคร ศ23252     นางสาวเบญจวรรณ  แก้วบุตรดี 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี  เน้นปฏิบัติ ☐ ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับนาฏศิลป์การละคร 
ภาระงาน สอบปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผู้เรียน มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ 
อุปกรณ์ที่ต้องมี ผ้าแดง 
สถานที่เรียน ห้อง5116-5117 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
 
 
 
 



ดนตรีไทย-ขับร้องไทย ศ23233    นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์ 
กลุ่มเรียนที่เปิด  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  

ลักษณะวิชา ☐ เน้นทฤษฎี ☐ เน้นปฏิบัติ  ทฤษฎีและปฏิบัติ 
สาระสำคัญของรายวิชา ศึกษา ค้นคว้าประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทย วงดนตรี เครื่องดนตรี บทเพลง
ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับชีวิตและสังคมไทย การผสมวงและการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี
ไทย หลักการฟัง หลักการวิเคราะห์เพลงไทย หลักการและเทคนิคขับร้องเพลงไทย ฝึกขับร้องเพลงพ้ืนเมือง
และเพลงไทยในอัตราจังหวะชั้นเดียว สองชั้น สามชั้น ได้อย่างไพเราะถูกทำนองและจังหวะ อีกทั้งยังสามารถ
ขับร้องร่วมกับวงดนตรี โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การศึกษาสืบค้นข้อมูล  อภิปราย  วิเคราะห์ วางแผน
ปฏิบัติงานประเมินและวิจารณ์เพ่ือพัฒนาผลงาน  เพ่ือสื่อความรู้สึก ชื่นชม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ตลอดจนการนำความรู้และหลักการทางดนตรีไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน  
ภาระงาน รายงานการค้นคว้าความรู้พ้ืนฐานดนตรีไทย/ฝึกปฏิบัติบรรเลงดนตรีไทยและขับร้อง
เพลงไทย 
คุณสมบัติของผู้เรียน นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีพ้ืนฐานหรือไม่มีพ้ืนฐานสามารถเลือกลงเรียนได้ทุกคน 
อุปกรณ์ที่ต้องมี            ขลุย่เพียงออ 
สถานที่เรียน ห้องดนตรีไทย 4107 
ข้อมูลเพิ่มเติม - 
 
  


