
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
รายวิชาผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า   รหัสวิชา ง20212   สาระเพิ่มเตมิ  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-9  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 

 

 
นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   รายวิชาผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า รหัสวิชา ง20212   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7-9  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

1 1-5  
พ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ 
การเรียนการสอน 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
 ondemand 
 

1. การเข้าเรียน 
 

 

2 8-12 
พ.ย. 64 

ความรู้เกี่ยวกับผ้า
และการตัดเย็บ 
- วัสดุอุปกรณ์ในการ  
  ตัดเย็บ 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
VAI2BKiuWZ4 (วัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บ) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. การตอบคำถาม 

10 

3 15-19 
พ.ย. 64 

ความรู้เกี่ยวกับผ้า
และการตัดเย็บ 
- ความรู้เร่ืองผ้า 
- ผ้าสำหรับเย็บ  
  หน้ากากอนามัย  

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
mclIMw98r3I (ประเภทของผ้า) 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
WljJA6dVmN4&t=5s  
(ผ้าสำหรับทำหน้ากากอนามัย) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
   ท่ีโรงเรียนและ 
   บ้าน 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. การตอบคำถาม 

 
 
 

4 22-26 
พ.ย. 64 

การออกแบบการ 
ตัดเย็บ   

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
MZdfyefPdlU (หนา้กากอนามยั) 
https://www.youtube.com/watch?v=-
QaMhtK7EgE (หมวก) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
   ท่ีโรงเรียนและ 
   บ้าน 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. การตอบคำถาม 

10 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VAI2BKiuWZ4
https://www.youtube.com/watch?v=VAI2BKiuWZ4
https://www.youtube.com/watch?v=mclIMw98r3I
https://www.youtube.com/watch?v=mclIMw98r3I
https://www.youtube.com/watch?v=MZdfyefPdlU
https://www.youtube.com/watch?v=MZdfyefPdlU
https://www.youtube.com/watch?v=-QaMhtK7EgE
https://www.youtube.com/watch?v=-QaMhtK7EgE


สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

5 29-30 พ.ย. , 
1-3 ธ.ค. 64 

การเย็บพื้นฐานด้วย
มือ และการปฏิบัติ 

( เนา ด้น สอย ) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
MqpVogu8XN8 (การขมวดมัดปมด้าย) 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
TG_gEUuAwSs&t=144s  (การเนา/ดน้/สอย) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
   ท่ีโรงเรียนและ 
   บ้าน 
3. ปฏิบัติการเย็บ 
   พื้นฐานด้วยมือ 
   ( เนา ด้น สอย ) 
   ท่ีบ้าน/โรงเรียน 

10 

6 7-9                    
ธ.ค. 64 

การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ 
ของใช้จากผ้า    
- หน้ากากอนามัย  
  ( เย็บด้วยมือ ) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
kJXaYtjWwFo 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
0QMm7pRc1YU 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
qBvnIvlqG4I&t=438s 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
auDaDF-acg8 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
b1KBwW9Q6bg 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
   ท่ีโรงเรียนและ 
   บ้าน 
3. ปฏิบัติการเย็บ 
   หน้ากากอนามัย 
4. การนำเสนองาน 
   โดยคลิปวิดีโอ 

20 

7 13-17                  
ธ.ค. 64                    

8 20-24                  
ธ.ค. 64                    

การนำเสนองานของ 
นักเรียนโดยคลิป
วีดีโอ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
ม. 1/7  https://bit.ly/3hWhET8 
ม. 1/8  https://bit.ly/3xtVuys 
ม. 1/9  https://bit.ly/3hMcCc0 
 

  

9 27-30                  
ธ.ค. 64 

  

10 4-7                
ม.ค. 65 

ทดสอบกลางภาค
เรียน โดย การเย็บ
พื้นฐานด้วยมือ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
 ondemand 
 

การปฏิบัติ 
เย็บพื้นฐานด้วยมือ 
ท่ีโรงเรียน 
 

10 

11 10-14                
ม.ค. 65 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kJXaYtjWwFo
https://www.youtube.com/watch?v=kJXaYtjWwFo
https://www.youtube.com/watch?v=0QMm7pRc1YU
https://www.youtube.com/watch?v=0QMm7pRc1YU
https://www.youtube.com/watch?v=qBvnIvlqG4I&t=438s
https://www.youtube.com/watch?v=qBvnIvlqG4I&t=438s
https://bit.ly/3hWhET8
https://bit.ly/3xtVuys
https://bit.ly/3hMcCc0


 

สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

12 17-21                
ม.ค. 65 

การประดิษฐ์ของใช้
จากเศษผ้า เชน่ โบว์ 
ยางรัดผม เบาะรอง   
นั่ง พรมเช็ดเท้า ฯลฯ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
yh9B7botRJg (ยางรัดผม) 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
V0SMiUf7sNc (โบว์) 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
k9yy-fHG5-I (ผา้เช็ดมือ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
Tf7wZp7WkYk&t=8s (พรมเช็ดเท้าจากผา้เก่า) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
   ท่ีโรงเรียนและ 
   บ้าน 
3. การมีส่วนรว่ม 
4. การนำเสนอ 
   งานกลุ่ม 

10 

13 24-28                  
ม.ค. 65 

การนำเสนองานกลุ่ม 
หัวข้อ “การประดิษฐ์ 
ของใช้หรือของ 
ตกแต่งในบ้าน 
จากเศษผ้า” 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
ม. 1/7  https://bit.ly/3hWhET8 
ม. 1/8  https://bit.ly/3xtVuys 
ม. 1/9  https://bit.ly/3hMcCc0 
 

  

14 31 ม.ค. ,                
1-4 ก.พ. 65 

  

15 7-11                
ก.พ. 65 

การคิดราคาจัด
จำหนา่ย 
- การทำบัญชีรายรับ- 
  รายจ่าย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=3p5DEc
jXB34 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
   ท่ีโรงเรียนและ 
   บ้าน 
3. ทำใบงาน 
    

10 

16 14-18                
ก.พ. 65 

- การคำนวณต้นทุน  
  กำไร ราคาขาย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

  https://www.youtube.com/watch?v= 
  bEXXmnqReVA&t=14s 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yh9B7botRJg
https://www.youtube.com/watch?v=yh9B7botRJg
https://www.youtube.com/watch?v=V0SMiUf7sNc
https://www.youtube.com/watch?v=V0SMiUf7sNc
https://www.youtube.com/watch?v=k9yy-fHG5-I
https://www.youtube.com/watch?v=k9yy-fHG5-I
https://bit.ly/3hWhET8
https://bit.ly/3xtVuys
https://bit.ly/3hMcCc0
https://www.youtube.com/watch?v=3p5DEcjXB34
https://www.youtube.com/watch?v=3p5DEcjXB34
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20bEXXmnqReVA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20bEXXmnqReVA&t=14s


 

สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

17 21-22                
ก.พ. 65 

ทบทวนความรู้เตรียม
สอบปลายภาค 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
 ondemand 

 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนรว่ม 

- 

17 23-25                
ก.พ. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 
ทำแบบทดสอบ 
ท่ีโรงเรียน 

 
20 

18 28 ก.พ. ,            
1-2 มี.ค. 65            

 

รวม 100 
 


