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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 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
การถักโครเชต์ 
- ความหมายและ 
  ความสำคัญ ประโยชน์  
  วัสดุอุปกรณ์  
- สัญลักษณ์การถัก 
  โครเชต์ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
PIPYYuiQQ7Q 
 

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

10 

3 15-19 
พ.ย. 64 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ 
การถักโครเชต์ 
- การถักโครเชต์พื้นฐาน 
    

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IqKymLDsiI4 
 

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

 

4 22-26 
พ.ย. 64 

การถักของใช้และของ
ตกแต่งในบ้าน 
- ปฏิบัติงานการถัก 
  โครเชต์ ตามแบบ    
  โดยใช้สัญลักษณ์  
  1) ซ. / คธ. 
  2) ซ. / คธ. / พ1ค. 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
fDG5qz4IDMg 
 

https://www.youtube.com/watch?v= 
Xfna3wJ4hj8 
 

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

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

5 29-30 พ.ย. , 
1-3 ธ.ค. 64  

การถักโครเชต์พื้นฐาน 
- โซ่  (ซ) 
- ควักธรรมดา (คธ) 
- พันหัวเข็ม 1 ครั้ง  
  ควักธรรมดา 
  (  พ1ค คธ.) 
- พนัหัวเข็ม 2 ครั้ง  
  (พ2ค) 
- พันหัวเข็ม 3 ครั้ง  
  (พ3ค) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IqKym LDsiI4 

1. การเข้าเรียน 
2. การถักโครเชต์ 
   พื้นฐาน 
3. ชิ้นงาน 

10 

6 7-9                    
ธ.ค. 64 

การถักของใช้และของ
ตกแต่งในบ้าน เช่น 
หน้ากากอนามัย หมวก 
สายคล้องแมส ท่ีคาดผม 
ถุงเท้าเด็ก ท่ีรองแก้ว 
ผ้าพนัคอ กระเป๋า ฯลฯ 

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

🗹 ondemand 
 https://www.youtube.com/watch?v= 
 fDG5qz4IDMg&t=21s 
 

 https://youtu.be/x1T wbUSQZag 
 

 https://youtu.be/tww 3Afu1dQs 
  

 https://youtu.be/2DV b8e7ZOfM 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
   ในการเรียน 
4. การนำเสนองาน 
   โดยคลิปวีดีโอ 
5. ชิ้นงาน 

 

20 

7 13-17                  
ธ.ค. 64                    

การถักของใช้และของ
ตกแต่งในบ้าน  
(เลือกตามความชอบ/
ความถนัด 1 ชิ้นงาน)   

 

 

8 20-24                  
ธ.ค. 64                    

การนำเสนองานของ 
นักเรียนโดยคลิปวีดีโอ 

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

🗹 ondemand 
ม. 2/7 https://bit.ly/3jZED2m 
ม. 2/8  https://bit.ly/3qYLHxE 
ม. 2/9 https://bit.ly/3hSrHbZ 

  

9 27-30                  
ธ.ค. 64 

10 4-7                
ม.ค. 65 

ทดสอบกลางภาคเรียน 
โดย การถักโครเชต์
พื้นฐาน 

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

การปฏิบัติ 
ถักโครเชต์พื้นฐาน
ท่ีโรงเรียน 

10 

11 10-14                
ม.ค. 65 
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สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

12 17-21                
ม.ค. 65 

การถักของใช้และ
ของตกแต่งในบ้าน  
  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IqKym LDsiI4 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
3. การตอบคำถาม 

10 

13 24-28                  
ม.ค. 65 

การคิดราคาจัด
จำหนา่ย 
- การทำบัญชีรายรับ- 
  รายจ่าย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
3p5DEcjXB34 
 

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

10 

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

- การคำนวณต้นทุน  
  กำไร ราคาขาย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
bEXXmnqReVA&t=14s 
 

15 7-11                
ก.พ. 65 

การประเมินผล 
- ประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
- ประเมินผลชิน้งาน 

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

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

10 

16 14-18                
ก.พ. 65 

17 21-22                
ก.พ. 65 

ทบทวนความรู้เตรียม
สอบปลายภาค 

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

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนรว่ม 
    ในการเรียน 

- 

17      23-25  
  ก.พ. 65 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ทำแบบทดสอบ 

ท่ีโรงเรียน 

 
20 

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

รวม 100 
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