
 

 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาการงานอาชีพ 3  รหัสวิชา  ง32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5/1,3,5,7,9,11 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรยีน  2 ชั่วโมง/สปัดาห ์
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกติ 

 
 

นางดวงเดือน  จันทร์นพ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลยั ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  รายวิชาการงานอาชีพ 3  รหัสวิชา  ง32101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1,3,5,7,9,11  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 
ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

1 1 – 4  
มิ.ย. 64 

สินทรัพย์ หน้ีสิน ทุน Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=LuSrdu-aSa8 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3. ใบงาน 

Line 4 ภายในวันที่  
4 มิ.ย.64 

2 7 – 11 
มิ.ย. 64  

สมการบัญช ี Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=LuSrdu-aSa8 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3. ใบงาน 

Line 4 ภายในวันที่  
11 มิ.ย.64 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

งบดุล Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=126kHMWoUh0 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 
 

Line 4 ภายในวันที่  
18 มิ.ย.64 

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

การวิเคราะห์รายการค้า Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=C9eQDy7G4IE             
https://www.youtube.com/watch?
v=z7QL34A5ABk 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 
 

Line 4 ภายในวันที่  
25 มิ.ย.64 

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

งบทดลอง Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=USvCdfKe5Mc 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 
 

Line 4 ภายในวันที่  
9 ก.ค.64 

6 5 – 9 
ก.ค. 64 



 
สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล

ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

กระดาษทำการ ๖ ช่อง Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=slDzCTfuL2Y              

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด        
    ตัวอย่าง 
3. ใบงาน 
 

Line 3  

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

กระดาษทำการ ๖ ช่อง 
 

Google meet 
Skp online 

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

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3. ใบงาน 
 

  ภายในวันที่  
9 ก.ค.64 

สอบกลางภาค ข้อสอบ Line 20 ภายในวันที่  
23 ก.ค.64 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานท่ีได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

กระดาษทำการ ๖ ช่อง Google meet 
Skp online 

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

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 

Line 2 ภายในวันที่  
6 ส.ค.64 

11 9 – 13
ส.ค. 64 

งบการเงิน Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=z2A_RSsqFRs 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3. ใบงาน 
 

Line 5 ภายในวันที่  
13 ส.ค.64 

 
 



 
 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เน้ือหาท่ีเรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่งแบบฝักหัด/
ใบงาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นช้ินงาน) online onair ondemand onhand 

12 16 – 20
ส.ค. 64 

การขยายพันธุ์พืช Google meet 
Skp online 

- 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=zHh9EQsUEKA 

- 
 

1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 

Line 10 ภายในวันที่  
3 ก.ย. 64 

13 23 – 27
ส.ค. 64 

14 30 ส.ค. – 
3 ก.ย. 64 

15 6 ก.ย. – 
12ก.ย. 64 

การเลี้ยงสัตว์แนวทางการเลีย้งสัตว์
เชิงพาณิชย ์

Google meet 
Skp online 

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

- 1. เข้าเรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 
 

Line 10 ภายในวันที่  
17 ก.ย.64 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

 
 
 
 

งานช่าง Google meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/watch?
v=d1TtVjIgr5s           
https://www.youtube.com/watch?
v=7mVnyOOzILg               
https://www.youtube.com/watch?
v=nc32piDVeBY 

- 1. เขา้เรียน 
2. ศึกษาและจด 
    ตัวอย่าง 
3.ใบงาน 

Line 10 ภายในวันที่  
28 ก.ย.64 

18 27- 28 
ก.ย. 64 

ทบทวนเตรียมสอบ 

18 29 ก.ย. – 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 
1 ต.ค. 64 

สอบปลายภาค  

รวมคะแนน 100  

 


