
 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชา การงานอาชีพ ๓ รหัสวิชา ง๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒,๔,๖,๘,๑๐  

 ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห ์
 
 
 
 
 

นางดวงเดือน  จันทร์นพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 



รายวิชา การงานอาชีพ  ๓  (พื้นฐาน) รหัส ง๓๒๑๐๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕/๒,๔,๖,๘,๑๐  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
สัปดาห์

ท่ี 
วัน/เดือน/ปี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑ ๑ - ๕ 
พ.ย. ๖๔ 

ความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับบัญชี 

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

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน   

๓๐ 
 
 
 
 

๒ ๘ – ๑๒ 
พ.ย. ๖๔ 

สินทรัพย์ 
หนี้สิน  ทุน 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgzM3 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน    

๓ ๑๕ – ๑๙ 
พ.ย. ๖๔ 

สมการบัญชี 🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=U6y8hRjDJV8 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

๔ ๒๒ – ๒๖
พ.ย. ๖๔ 

งบดุล 🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=126kHMWoUh0 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน    
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ud2J5SDgzM3
https://www.youtube.com/watch?v=U6y8hRjDJV8


สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๕ ๒๙ – ๓ธ.ค. 
๖๔ 

งบดุล 🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=126kHMWoUh0 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 
 

 

๖ ๗ – ๙ 
ธ.ค. ๖๔ 

การวิเคราะห์
รายการค้า 

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

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

๗ ๑๓ – ๑๗
ธ.ค. ๖๔ 

งบทดลอง 🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=USvCdfKe5Mc 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 
 

 

๘ ๒๐ – ๒๔
ธ.ค. ๖๔ 

กระดาษท า
การ ๖ ช่อง 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
 https://www.youtube.com/watch?v=slDzCTfuL2Y 
 https://www.youtube.com/watch?v=em-      
 wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-
gSePHw&index=4 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=USvCdfKe5Mc
https://www.youtube.com/watch?v=slDzCTfuL2Y
https://www.youtube.com/watch?v=em-%20%20%20%20%20%20wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-gSePHw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=em-%20%20%20%20%20%20wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-gSePHw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=em-%20%20%20%20%20%20wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-gSePHw&index=4


สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๙ ๒๗ – ๓๐ 
ธ.ค. ๖๔ 

กระดาษท า
การ ๖ ช่อง 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand ใน 
https://www.youtube.com/watch?v=slDzCTfuL2Y 
 https://www.youtube.com/watch?v=em-      
 wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-
gSePHw&index=4 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 
 
 
 

 

๑๐ ๔ – ๗ 
ม.ค. ๖๕ 

งบการเงิน
ทบทวน
บทเรียน 

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

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

๑๑ ๑๐ – ๑๔
ม.ค. ๖๕ 

ทดสอบกลาง
ภาคเรียน 

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

๑. ใบงาน,แบบฝึกหัด  
 

๒๐ 

๑๒ ๑๗ – ๒๑ 
ม.ค. ๖๕ 

การขยายพันธุ์
พืช 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=zHh9EQsUEKA 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 
 
 
 
 

๑๐ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=slDzCTfuL2Y
https://www.youtube.com/watch?v=em-%20%20%20%20%20%20wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-gSePHw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=em-%20%20%20%20%20%20wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-gSePHw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=em-%20%20%20%20%20%20wOSpBABw&list=RDCMUCpSlkBTShDXqg4lZ-gSePHw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zHh9EQsUEKA


สัปดาห์
ท่ี 

วัน/เดือน/ปี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

๑๓ ๒๔ – ๒๘ 
ม.ค. ๖๕ 

การขยายพันธุ์
พืช 

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

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

๑๔ ๓๑ – ๔ม.ค. 
– 

ก.พ. ๖๕ 

การเล้ียงสัตว์
แนวทางการ
เล้ียงเชิง
พาณิชย์ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=T1o0jIlKCGc 
https://www.youtube.com/watch?v=PYli6NjSXJs 

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 
 

๑๐ 

๑๕ ๑๗ – ๑๑ 
ก.พ. ๖๕ 

การเล้ียงสัตว์
แนวทางการ
เล้ียงเชิง
พาณิชย์ 

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

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 

๑๖ ๑๔ – ๑๘ 
ก.พ. ๖๕ 

งานช่าง 🗹 online (Google meet Skp online) 
⬜ onair  
🗹 onsite  
⬜ onhand  
🗹 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=d1TtVjIgr5s    
https://www.youtube.com/watch?v=7mVnyOOzILg         

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. ใบงาน,แบบฝึกหัด 
๔. ศึกษาหาความรู้ 
๕. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 

 
 

๑๐ 

๑๗ ๒๑ – ๒๒ 
ก.พ. ๖๕ 

ทบทวน
ความรู้เตรียม
สอบปลาย
ภาค 

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

๑. การเข้าเรียน 
๒. การตอบค าถาม 
๓. การมีส่วนร่วมใน 
    การเรียน 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1o0jIlKCGc
https://www.youtube.com/watch?v=PYli6NjSXJs
https://www.youtube.com/watch?v=7mVnyOOzILg


สัปดาห์
ท่ี วัน/เดือน/ปี เนื้อหาทีเ่รียน ช่องทางเรียน 

วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

๑๗ ๒๓ – ๒๕ 
ก.พ. ๖๕ 

 

 
สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

แบบทดสอบ  
 

๒๐ ๑๘ ๒๘ ก.พ., 
๑ – ๒ มี.ค.

๖๕ 
                                                                      รวม                    ๑๐๐ 

 

 
 


