
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการงานอาชีพ 2 รหัสวิชา  ง22101 สาระพื้นฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2,4,6,8 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง 1.0 หน่วยกิต 

 
 
 
 

นางสาววรามน บุญเจริญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อ าเภอล าลกูกา  จังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาปทุมธานี



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว รายวิชาการงานอาชีพ2 ง22101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

1 1 - 5  
พ.ย. 64 

ปฐมนิเทศ การเรียน
การสอน 
 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand  

 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม   
ในการเรียน  
4. การตอบค าถาม 

10 
 

2 8 - 12 
พ.ย. 64 

หลักการจัด
ตกแต่งบ้าน 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand(Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

3 15 - 19 
พ.ย. 64 

การจัดและ
ตกแต่งบ้านแบบ
ประหยัดพลังงาน   

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.ใบงานเรื่องบ้าน
ประหยดัพลังงาน  

4 22 - 26 
พ.ย. 64 

การจัดสวนใน
บริเวณบ้านแบบ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม    

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.แบบทดสอบ 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

5 29-30 พ.ย. 
, 1-3 ธ.ค. 

64 

การดูแลรักษา
และตกแต่งสวน   

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

10 
 

6 7 - 9  
ธ.ค. 64 

หลักในการท า
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4.แบบทดสอบ 

7 13 - 17 
ธ.ค. 64 

การผลิตเครื่องดื่ม
จากผักผลไม้ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. การสาธิตการท า
เครื่องดื่ม 

8 20 - 24 
ธ.ค. 64 

การจัดตกแต่ง
เครื่องดื่ม 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

9 27 - 30 
ธ.ค. 64 

วัสดุเหลือใช้และ
วัสดุในท้องถิ่น 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

10 

 



 

สัปดาห์
ที ่

วัน/เดือน/ปี เน้ือหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 
 

10 4 - 7  
ม.ค. 65 

การประดิษฐ์ของ
ใช้ ของตกแต่ง
บ้านจากวัสดุ
เหลือใช้ 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. สิ่งประดิษฐ์จากวสัดุ
เหลือใช้ 

- 
 

11 10 - 14 
ม.ค. 65 

สอบกลางภาค 

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

11 10 - 14 
ม.ค. 65 

-ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์   
-การเลี้ยงสัตว์
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. แบบทดสอบ 

10 
 

12 17 - 21 
ม.ค. 65 

การจัดการ
ผลผลิตทางการ
เกษตร   

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

13 24 - 28  
ม.ค. 65 

การจัดการด้าน
การจ าหน่าย
ผลผลิต   

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. ใบงาน การจัดการ
ผลผลติ 

10 

14 31 ม.ค. ,  
1 - 4 ก.พ. 

65 

-การออกแบบ 
-การเขียนแบบ   

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. แบบทดสอบ 
 



 

สัปดาห์
ที ่

ชั่วโมงที ่ เรื่องท่ีสอน ช่องทางเรียน งานที่มอบหมาย คะแนน 

15 7 - 11  
ก.พ. 65 

งานโฆษณา    online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. โปสเตอรโ์ฆษณา
สินค้า 

10 

16 14 - 18 
 ก.พ. 65 

การค้นหา
ความสามารถของ
ตนเอง     

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

 
1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
 

17 21 - 22  
ก.พ. 65 

การเสริมสร้าง
ประสบการณ์
อาชีพ    

 online (Google meet Skp 
online) 

 onair 
 onsite 
 onhand 
 ondemand (Googl classroom) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้  
3. การมสี่วนร่วม  
ในการเรียน 
4. แบบทดสอบ 

17 23 - 25  
ก.พ. 65 

 
 

สัปดาห์การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน 

 
 
   แบบทดสอบ 40 ข้อ 

20 

19 28 ก.พ.-  
2 มี.ค. 65 

รวม 100 
 


