
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว   
รายวชิาผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า  รหัสวิชา ง20212  (สาระเพิ่มเติม)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1/7-9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรยีน 2 ชั้วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 

 

นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
รายวิชาผลิตภัณฑ์ของใช้จากผ้า  รหัสวิชา ง20212  (สาระเพิ่มเติม)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

1 1-4 มิ.ย. 64 1. ปฐมนิเทศ 
   การเรียนการสอน 

   Google Meet 
 SKP online 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 

- - - 

2 7-11 มิ.ย. 64 1. ความรู้เก่ียวกับผ้าและ 
   การตดัเย็บ 
   - วัสดุอุปกรณ์ในการตดัเย็บ 
 

   Google Meet 
 SKP online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v= 
VAI2BKiuWZ4 
 

 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- 10 - 

3 14-18 มิ.ย. 64 1. ความรู้เก่ียวกับผ้าและ 
   การตดัเย็บ 
   - ความรู้เร่ืองผ้า 
   - ผ้าสำหรับเย็บหน้ากาก 
     อนามัย หรือ แมส 

   Google Meet 
 SKP online 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=
mclIMw98r3I 
 

https://www.youtu   
be.com/watch?v=   
WljJA6dVmN4 
 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 
 

- - 

4 21-25 มิ.ย. 64 1. การออกแบบการตัดเยบ็ 
   หน้ากากอนามัย หรือ 
   ผ้าปดิปาก-จมูก หรือ แมส 

G Google Meet 
 SKP online 

 https://www.youtu
be.com/watch?v=
MZdfyefPdlU 
 

 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - 

 

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


(2) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

5 28 มิ.ย. - 
2 ก.ค. 64 

1. การเย็บพื้นฐานด้วยมือ 
2. ปฏบิัติการเย็บพื้นฐาน 
   ด้วยมือ 

   Google Meet 
 SKP online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=T
G_gEUuAwSs 

 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ปฏบิัติการเย็บ 
   พื้นฐานดว้ยมือ 

Google 
classroom  

 

 

20 - 

6 5-9 ก.ค. 64 1. การตดัเย็บผลติภัณฑ ์
   ของใชจ้ากผ้า    
   - หน้ากากอนามัย หรือ 
     ผ้าปดิปาก-จมูก หรือแมส 
     (เย็บด้วยมือ) 

   Google Meet 
 SKP online 

-   https://www.youtu 
  be.com/watch?v= 
  kJXaYtjWwFo 
 

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

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

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

Google 
classroom  
 

20 ภายใน     
30 ก.ค. 64 

7
  

 

12-16 ก.ค. 64 1. ปฏบิัติการเย็บหน้ากาก 
   อนามัยหรือผ้าปิดปาก-จมูก  
   หรือแมส (เย็บด้วยมือ) 

   Google Meet 
 SKP online 

- - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ปฏบิัติการเย็บ 
    พื้นฐานด้วยมือ 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1. การนำเสนองานของ 
   นักเรียนโดยคลิปวีดโีอ 

   Google Meet 
 SKP online 

- ม. 1/7 
https://bit.ly/3hWhET8 
ม. 1/8 
https://bit.ly/3xtVuys 
ม. 1/9 
https://bit.ly/3hMcCc0 

- 1. การเขา้เรียน 
2. การนำเสนองาน 
    โดยคลิปวดีีโอ 
3. ชิ้นงาน 

9 26-30 ก.ค. 64 หยุดให้นักเรียนมีเวลาสะสางภาระงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG_gEUuAwSs
https://www.youtube.com/watch?v=TG_gEUuAwSs
https://www.youtube.com/watch?v=TG_gEUuAwSs
https://bit.ly/3hWhET8
https://bit.ly/3xtVuys
https://bit.ly/3hMcCc0


(3) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

10
  
   

2-6 ส.ค. 64 
 

1. ประดษิฐข์องใช้จากเศษผ้า 
   - โบว์และยางรัดผม 

   Google Meet 
 SKP online 

- https://www.youtub
e.com/watch?v=frVR
qa1Xyrc 
 

https://www.youtub
e.com/watch?v=hXc
91vkACs4 
 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- 10 - 

11 9-13 ส.ค. 64 1. ประดษิฐข์องใช้จากเศษผ้า 
   - พรมเชด็เท้า  

   Google Meet 
 SKP online 

-   https://www.youtube. 
  com/watch?v=Tf7 
  wZp7WkYk 
   

  https://www.youtu 
  be.com/watch?v= 
  JHkkVqyD4_o 
 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - 

12
  

16-20 ส.ค. 64 1. ประดษิฐข์องใช้จากเศษผ้า 
   - ที่รองหม้อ  

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtu 
 be.com/watch?v=O 
 dblXIQ310c 
 

 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - 

13 23-27 ส.ค. 64 1. ประดษิฐข์องใช้จากเศษผ้า  
   - เบาะรองน่ัง  
   - ผ้าถงุผ้าหูรูด 

   Google Meet 
 SKP online 

-   https://www.youtube. 
  com/watch?v=00 
  rxemMg4q8  
 

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=aSwfPA-  
 2aYA 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=frVRqa1Xyrc
https://www.youtube.com/watch?v=frVRqa1Xyrc
https://www.youtube.com/watch?v=frVRqa1Xyrc
https://www.youtube.com/watch?v=hXc91vkACs4
https://www.youtube.com/watch?v=hXc91vkACs4
https://www.youtube.com/watch?v=hXc91vkACs4


(4) 
 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

14 30 ส.ค. - 
3 ก.ย. 64 

1. การนำเสนองานกลุ่ม 
   หัวข้อ “การประดิษฐ ์
   ของใชห้รือของตกแต่ง 
   ในบ้านจากผ้า” 

   Google Meet 
 SKP online 

     

-   ม. 1/7 
  https://bit.ly/3hWhET8 
  ม. 1/8 
  https://bit.ly/3xtVuys 
  ม. 1/9 
  https://bit.ly/3hMcCc0 

- 1. การเขา้เรียน 
2. การนำเสนอ 
   งานกลุ่ม 
 

Google 
classroom 

10 - 

15
  

6-10 ก.ย. 64 
   

16 13-17 ก.ย. 64 1. การคดิราคาจัดจำหน่าย 
   - บัญชีรายรับ-จ่าย 
   - การคำนวณต้นทุน กำไร   
     ราคาขาย 

   Google Meet 
 SKP online 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- 10 - 

17 20-24 ก.ย. 64 1. การคำนวณต้นทุน กำไร   
     ราคาขาย 

   Google Meet 
 SKP online 

  

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

  

18
  

27-28 ก.ย. 64 ทบทวนความรู้เตรียมสอบ
ปลายภาค 

        

18 29 ก.ย. -  
1 ต.ค. 64  

 

สอบปลายภาค 
 

20 
- 

19 4-6 ต.ค. 64 สอบปลายภาค 

                                                                                                   รวม  100  
 

 

https://bit.ly/3hWhET8
https://bit.ly/3xtVuys
https://bit.ly/3hMcCc0

