
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว   
รายวชิาการถักโครเชต์  รหัสวิชา ง20214  (สาระเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/7-9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรยีน 2 ชั้วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 

 

นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
รายวิชาการถักโครเชต์  รหัสวิชา ง20214  (สาระเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7-9  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 ปฐมนิเทศการเรียนการสอน    Google Meet 
 SKP online 

- - - - - - - 

2 7-11 มิ.ย. 64 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 
การถักโครเชต ์
- ความหมายและความสำคัญ 
  ประโยชน์ วัสดุอุปกรณ์  
- สญัลักษณ์โครเชต ์

   Google Meet 
 SKP online 

- https://www.youtub
e.com/watch?v=PIPY
YuiQQ7Q 

 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- 10 - 

3 14-18 มิ.ย. 64 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ 
การถักโครเชต ์
- การถักโครเชต์พื้นฐาน 
    

   Google Meet 
 SKP online 

 https://www.youtub
e.com/watch?v=IqKy
mLDsiI4 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

-  

4 21-25 มิ.ย. 64 การถักของใชแ้ละของตกแต่ง
ในบ้าน  
- ปฏิบตัิงานการถักโครเชต ์
  ตามแบบ โดยใช้สัญลักษณ์  
  1) ซ. / คธ. 
  2) ซ. / คธ. / พ1ค. 

G Google Meet 
 SKP online 

 tps://www.youtube.
com/watch?v=fDG5
qz4IDMg 
    

ttps://www.youtube.
com/watch?v=Xfna3
wJ4hj8 
    

 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PIPYYuiQQ7Q
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https://www.youtube.com/watch?v=PIPYYuiQQ7Q
https://www.youtube.com/watch?v=IqKymLDsiI4
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https://www.youtube.com/watch?v=fDG5qz4IDMg
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https://www.youtube.com/watch?v=Xfna3wJ4hj8
https://www.youtube.com/watch?v=Xfna3wJ4hj8
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(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 

การถักโครเชต์พื้นฐาน 
- โซ ่ (ซ) 
- ควักธรรมดา (คธ) 
- พันหัวเข็ม 1 ครั้ง ควักธรรมดา 
  (1

2
 พ1ค คธ.) 

- พันหัวเข็ม 2 คร้ัง (พ2ค) 
- พันหัวเข็ม 3 คร้ัง (พ3ค) 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=IqKym 
 LDsiI4 

- 1. การเขา้เรียน 
2. การถักโครเชต ์
   พื้นฐาน 
3. ชิ้นงาน 

Google 
classroom  

 

 

20 ภายใน  
16 ก.ค. 64 

6 5-9 ก.ค. 64 การถักของใชแ้ละของตกแต่ง
ในบ้าน เช่น หน้ากากอนามัย 
สายคล้องแมส ทีค่าดผม 
หมวก ถงุเท้าเด็ก ที่รองแก้ว 
ผ้าพันคอ กระเป๋า ฯลฯ 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtu   
 be.com/watch?v= 
 fDG5qz4IDMg&t=21s 
 

 https://youtu.be/x1T    
 wbUSQZag 
 

 https://youtu.be/tww 
 3Afu1dQs 

 https://youtu.be/2DV 
 b8e7ZOfM 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 
4. การนำเสนองาน 
   โดยคลปิวีดโีอ 
5. ชิ้นงาน 

 

Google 
classroom 

20  

7
  

 

12-16 ก.ค. 64 การถักของใชแ้ละของตกแต่ง
ในบ้าน (เลือกตามความชอบ/
ความถนัด 1 ชิ้นงาน)   
 

   Google Meet 
 SKP online 

- - ม. 2/7 https://bit. 
ly/3jZED2m 

ม. 2/8  https://bit. 
ly/3qYLHxE 

ม. 2/9 https://bit.ly/ 
3hSrHbZ 

ภายใน 
30 ก.ค. 64 

8 19-23 ก.ค. 64 1. การนำเสนองานของ 
   นักเรียนโดยคลิปวีดโีอ 

   Google Meet 
 SKP online 

- https://bit.ly/3jZED2m 

https://bit.ly/3qYLHxE 

https://bit.ly/3hSrHbZ 

- 

9 26-30 ก.ค. 64 หยุดให้นักเรียนมีเวลาสะสางภาระงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

https://www.youtu/
https://youtu.be/x1T%20%20%20%20wbUSQZag
https://youtu.be/x1T%20%20%20%20wbUSQZag
https://youtu.be/tww%203Afu1dQs
https://youtu.be/tww%203Afu1dQs
https://youtu.be/2DV%20b8e7ZOfM
https://youtu.be/2DV%20b8e7ZOfM
https://bit.ly/3jZED2m
https://bit.ly/3jZED2m
https://bit.ly/3jZED2m


(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 
 

การถักของใชแ้ละของตกแต่ง
ในบ้าน  
- ปฏิบตัิงานการถักโครเชต ์
  ตามแบบ โดยใช้สัญลักษณ์  
  1) ซ. / คธ. 
  2) ซ. / คธ. / พ1ค. 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=fDG5qz 
 4IDMg 
       

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=Xfna3 
 wJ4hj8 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 
4. ผลงานการถัก 
   ตามแบบ 

Google 
classroom 

10 - 

11 9-13 ส.ค. 64  3) ซ. / คธ. / พ1ค. 2 ไขว ้    Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=YR14 
 WS2xMKo 

- Google 
classroom 

12
  

16-20 ส.ค. 64  4) ซ. / คธ. / พ1ค. / ½ พ1ค.   
     ลายดอกทิวลิป 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=lRmKfS 
 l6kng 

- Google 
classroom 

13 23-27 ส.ค. 64 การคำนวณค่าใช้จ่ายกำหนด
ราคาขายทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

   Google Meet 
 SKP online 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 

Google 
classroom - 

10 - 

14 30 ส.ค. - 
   3 ก.ย. 64 

- การคำนวณต้นทุน กำไร  
  ราคาขาย 

   Google Meet 
 SKP online 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

- 

15 6-10 ก.ย. 64 - ทำบัญชีรายรับ-จ่าย 

16 13-17 ก.ย. 64 
 

การประเมินผล 
- ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
- ประเมินผลชิ้นงาน 

   Google Meet 
 SKP online 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ทำใบงาน 

Google 
classroom   

10 - 

17 20-24 ก.ย. 64 

https://www.youtube.com/watch?v=fDG5qz4IDMg
https://www.youtube.com/watch?v=fDG5qz4IDMg
https://www.youtube.com/watch?v=fDG5qz4IDMg
https://www.youtube.com/watch?v=Xfna3wJ4hj8


(4) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

18
  

27-28 ก.ย. 64 ทบทวนความรู้เตรียมสอบ
ปลายภาค 

   Google Meet 
 SKP online 

 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 

3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - - 

18 
 

29 ก.ย. -  
1 ต.ค. 64 

 

สอบปลายภาค 
 

20 
 

19 4-6 ต.ค. 64 สอบปลายภาค 
                                                                                                   รวม  100  

 


