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สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/

ปี 

 

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 

ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ 
- ศิลปะและวัฒนธรรม 
  การจัดดอกไม้สด 
- ประเภทของดอกไม้   
- รูปทรงของดอกไม้ 
- จิตวิทยาของการใช้สี   
- ดอกไม้-ใบไม้มงคล 
- วัสดุอุปกรณ์ในการ 
  จัดดอกไม้ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://home.kapook.com/view160816.html 
 

http://rachbud.blogspot.com/2014/11/blog-
post_59.html 

https://www.youtube.com/watch?v= 
p10qE_7G-Fc&t=352s 

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

10 

3 15-19 
พ.ย. 64 

 
 
 

4 22-26 
พ.ย. 64 

การจัดดอกไม้ 
- การจัดดอกไม้แบบ 
  สากล 
  1. ทรงกลม 
  2. ทรงสูง 
    (สามเหลี่ยมทรงสูง)  

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

  OTb_YCIjmNo  (ทรงกลม) 

  https://www.youtube.com/watch?v= 
  i_m_Nm7E8P4 (ทรงสงู  

  https://www.youtube.com/watch?v= 
  A4Kar Mc_IZg (ทรงสามเหลี่ยมด้านเท่า)  
  https://www.youtube.com/watch?v= 
  cXPg Gia6N9Q (ทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก) 
 https://www.youtube.com/watch?v= 
 ap0dEcjtpKI (ทรงพระจันทร์เสี้ยว)   
https://www.youtube.com/watch?v= 
dS05v B6Sm5M (ทรงตัวเอส) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
   ในการเรียน 
4. การฝึกปฏิบัติ 
   จัดดอกไม้ 

10 

5 29-30 พ.ย. 
, 

1-3 ธ.ค. 64 

  3. ทรงสามเหลี่ยม 
     ด้านเท่า 
  4. ทรงสามเหลี่ยม 
     มุมฉาก 
 

6 7-9                    
ธ.ค. 64 

5. ทรงพระจันทร์เสี้ยว    
 6. ทรงตัวเอส   

 

 

https://home.kapook.com/view160816.html
http://rachbud.blogspot.com/2014/11/blog-post_59.html
http://rachbud.blogspot.com/2014/11/blog-post_59.html
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20%20OTb_YCIjmNo
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20%20OTb_YCIjmNo
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20%20A4Kar%20Mc_IZg
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20%20A4Kar%20Mc_IZg
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20%20cXPg%20Gia6N9Q
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20%20cXPg%20Gia6N9Q
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20ap0dEcjtpKI
https://www.youtube.com/watch?v=%0b%20ap0dEcjtpKI
https://www.youtube.com/watch?v=%0bdS05v%20B6Sm5M
https://www.youtube.com/watch?v=%0bdS05v%20B6Sm5M


สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

7 13-17                  
ธ.ค. 64                    

ปฏิบัติการจัดแจกัน
ดอกไม้  
(เลือก 1 รูปแบบ) 
พร้อมถ่ายคลิปวีดีโอ 

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

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การจัดดอกไม้ 
4. การนำเสนองาน 

20 

8 20-24                  
ธ.ค. 64                    

การนำเสนองานโดย
คลิปวีดีโอ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
ม. 3/9 https://bit.ly/3hRPOrt 

9 27-30                  
ธ.ค. 64 

10 4-7                
ม.ค. 65 

ทดสอบ 
กลางภาคเรียน  
โดยการจัดดอกไม้  
1 รูปทรง 

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

1. จัดดอกไม้ 
   ในชั่วโมงเรียน   
  
 

20 

11 10-14                
ม.ค. 65 

  

12 17-21                
ม.ค. 65 

การจัดช่อดอกไม้ 
- ทรงกลม 
- สามเหลี่ยมทรงสูง 
- ทรงแนวด่ิง  

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube. com/watch?v= 
EIO0Y Trq28U (ทรงกลม) 
https://www.youtube.com/watch?v= 
XwvqI HtmX9U (สามเหลี่ยมทรงสูง) 
https://www.youtube. com/watch?v= 
FHM cox1eah8 (ทรงแนวด่ิง) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาค้นคว้า 
3. การทำงานกลุ่ม
4. การนำเสนอ 
     

10 

13 24-28                  
ม.ค. 65 

นำเสนอการจัดช่อ
ดอกไม้ (งานกลุ่ม) 

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

 

 

 



สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ป ี
 

เนื้อหาทีเ่รียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมนิผล 

 

คะแนน 

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

การกำหนดราคา
ค่าบริการและจัด
จำหนา่ย 
- การคิดราคาทุน 
- การคิดราคาบริการ 
  เพื่อจำหน่าย 

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

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

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ทำใบงาน 

5 

15 7-11                
ก.พ. 65 

การทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย                    
- การบันทึกรายการ 
  รับ-จ่าย                       
- การทำบัญชีรายรับ- 
  รายจ่าย 

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

https://www.youtube.com/watch?v= 
3p5DEcjXB34 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ทำใบงาน 
    

5 

16 14-18                
ก.พ. 65 

การประเมินผล 
- ประเมินผลชิน้งาน 
  การจัดดอกไม้ 

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

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

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
 

- 

17 21-22                
ก.พ. 65 

ทบทวนความรู้เตรียม
สอบปลายภาค 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube. com/watch?v= 
EIO0Y Trq28U (แจกันทรงกลม) 
https://www.youtube.com/watch?v= 
XwvqI HtmX9U แจกัน(สามเหลี่ยมทรงสูง) 
https://www.youtube. com/watch?v= 
EIO0Y Trq28U (ช่อทรงกลม) 
https://www.youtube. com/watch?v= 
FHM cox1eah8 (ช่อทรงแนวด่ิง) 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนรว่ม 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 

- 

17 23-25                
ก.พ. 65 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ทำแบบทดสอบ 

ท่ีโรงเรียน 

 
20 

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

รวม 100 
 

https://www.youtube.com/watch?v=%0b3p5DEcjXB34
https://www.youtube.com/watch?v=%0b3p5DEcjXB34
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20bEXXmnqReVA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=%20%20bEXXmnqReVA&t=14s

