
 

แผนการจัดการเรยีนรู้ระยะยาว   
รายวชิาการจดัดอกไม้  รหัสวิชา ง20215  (สาระเพิ่มเตมิ)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3/9  ภาคเรยีนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรยีน 2 ชั้วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 

 

นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
รายวิชาการจัดดอกไม้  รหัสวิชา ง20215  (สาระเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  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 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
จัดดอกไม้ 
- ศลิปะและวฒันธรรม 
  การจดัดอกไม้สด 
- ประเภทของดอกไม้   
- รูปทรงของดอกไม้ 
- จติวิทยาของการใช้สี   
- ดอกไม้-ใบไม้มงคล 
- วัสดุอุปกรณ์ในการ 
  จดัดอกไม้ 

   Google Meet 
 SKP online 

    
 

- https://home.kapoo
k.com/view160816.h
tml 
 

http://rachbud.blogs
pot.com/2014/11/bl
og-post_59.html 

จิตวทิยาการใชส้.ีpptx

 
https://www.youtube.c
om/watch?v=p10qE_7

G-Fc&t=352s 
 

- 
 

1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 
4. ทำใบงาน 

Google 
classroom 

 

10 - 

3 14-18 มิ.ย. 64 

4 21-25 มิ.ย. 64 การจัดดอกไม ้
- การจดัดอกไม้แบบสากล 
  1. ทรงกลม 
  2. ทรงสูง(สามเหลี่ยมทรงสงู)  

 

   Google Meet 
 SKP online 

 

- https://www.youtub
e.com/watch?v= 
OTb_YCIjmNo 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v= 
i_m_Nm7E8P4 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 
4. การฝึกปฏิบัต ิ
   จัดดอกไม้ 

Google 
classroom 
 

20 - 

 

https://home.kapook.com/view160816.html
https://home.kapook.com/view160816.html
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
http://rachbud.blogspot.com/2014/11/blog-post_59.html
https://www.youtube.com/watch?v=OTb_YCIjmNo
https://www.youtube.com/watch?v=OTb_YCIjmNo
https://www.youtube.com/watch?v=OTb_YCIjmNo


(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 

การจัดดอกไม ้
- การจดัดอกไม้แบบสากล 
  3. ทรงสามเหลี่ยมด้านเทา่ 
  4. ทรงสามเหลี่ยมมุมฉาก 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=A4Kar 
 Mc_IZg 
 

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=cXPg 
 Gia6N9Q 
 

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

Google 
classroom  

 

 

   - 
  

6 5-9 ก.ค. 64 การจัดดอกไม ้
- การจดัดอกไม้แบบสากล 
  5. ทรงพระจันทร์เสีย้ว    
  6. ทรงตัวเอส   

https://www.youtub
e.com/watch?v=ap0
dEcjtpKI 

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=dS05v 
 B6Sm5M 
 

7
  

 

12-16 ก.ค. 64 ปฏิบตัิการจัดแจกันดอกไม้ 
(เลือก 1 รูปแบบ) พร้อมถ่าย
คลิปวดีีโอ 

   Google Meet 
 SKP online 

- ม. 3/9 
https://bit.ly/3hRP
Ort 

 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การจัดดอกไม้ 
4. การนำเสนองาน 

Google 
classroom 

20 ภายใน  
30 ก.ค. 64 

8 19-23 ก.ค. 64 การนำเสนองานโดยคลิปวดีีโอ 

9 26-30 ก.ค. 64 หยุดให้นักเรียนมีเวลาสะสางภาระงานทีไ่ดร้ับมอบหมาย   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ap0dEcjtpKI
https://www.youtube.com/watch?v=ap0dEcjtpKI
https://www.youtube.com/watch?v=ap0dEcjtpKI


(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 
 

การจัดช่อดอกไม้ 
- ทรงกลม 
 
 

 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=EIO0Y 
 Trq28U 
 

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=ytyktT 
 oIHt0 
 

- 1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 
4. การฝึกปฏิบัต ิ
   จัดช่อดอกไม้ 

Google 
classroom 

10 - 

11 9-13 ส.ค. 64 การจัดช่อดอกไม้ 
- ทรงสามเหลี่ยมสูง 

   Google Meet 
 SKP online 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=SfBWC 
 8xwQE  
 

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=XwvqI 
 HtmX9U 

- Google 
classroom 

- 

12
  

16-20 ส.ค. 64 การจัดช่อดอกไม้ 
- ทรงแนวดิง่ 

   Google Meet 
 SKP online 

-   

https://www.youtube. 
 com/watch?v=FHM 
 cox1eah8 

- Google 
classroom 

- 

13 23-27 ส.ค. 64 การจัดช่อดอกไม้ 
- ทรงพระจันทร์เสี้ยว 

   Google Meet 
 SKP online 

-    

https://www.youtube. 
 com/watch?v=kW7u6 
 hVC3_U 

 Google 
classroom 

- 

14 30 ส.ค. - 
3 ก.ย. 64 

- ปฏิบตัิการจัดช่อดอกไม้   
  ( เลือก 1 รูปทรง ตาม  
  ความชอบและถนัด ) 

   Google Meet 
 SKP online 

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

Google 
classroom 

10 - 



(4) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ป ี

 
เนื้อหาท่ีเรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

15
  

6-10 ก.ย. 64 การกำหนดราคาค่าบริการและ
จัดจำหน่าย 
-  การคดิราคาทุน 
-  การคดิราคาบริการ 
   เพื่อจำหน่าย 

   Google Meet 
 SKP online 

   

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=bEXX 
 mnqReVA 

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

Google 
classroom 

10 
  

- 
  

16 13-17 ก.ย. 64 การทำบัญชีรายรับ-จ่าย                    
-  การบันทึกรายการ 
   รับ-จ่าย                       
-  การทำบญัชีรายรับ- 
   รายจา่ย 

   Google Meet 
 SKP online 

 

-  https://www.youtube. 
 com/watch?v=3p5DE 
 cjXB34 
 

 https://www.youtube. 
 com/watch?v=7e8vFr 
 GXVVg 

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

Google 
classroom 

17 20-24 ก.ย. 64 การประเมินผล 
- ประเมินผลชิ้นงาน 
  การจดัดอกไม้ 

   Google Meet 
 SKP online 

   

- 
  

- 
  

- 
  

1. การเขา้เรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - - 

18
  

27-28 ก.ย. 64 ทบทวนความรู้เตรียมสอบ
ปลายภาค 

   Google Meet 
 SKP online 

 

- - - 1. การเขา้เรียน 
2. การมีส่วนร่วมใน 
   การเรียน 

- - - 

18 29 ก.ย. -  
1 ต.ค. 64 

 

สอบปลายภาค 
 

20 
 

19 4-6 ต.ค. 64 สอบปลายภาค 

                                                                                                   รวม  100  
 


