
 
 
 
 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
รายวิชาการถักโครเชต์   รหัสวิชา ง20214   สาระเพิ่มเติม  
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โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   รายวิชาการถักโครเชต์  รหัสวิชา ง20214   สาระเพิ่มเติม  
ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 2/7  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

1 9-12                   
พ.ค. 65 

บูรณาการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

🗹 onsite 1. การเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
2. ชิ้นงาน 

- 

2 17-20 
พ.ค. 65 

ปฐมนิเทศ 
การเรียนการสอน 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  

1. การเข้าเรียน 
 

 

3 23-27 
พ.ค. 65 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 
การถักโครเชต์ 
- ความหมายและ 
  ความสำคัญ ประโยชน์  
  วัสดุอุปกรณ์  
- สัญลักษณก์ารถัก 
  โครเชต์ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
B4Ri3FEdwUA&t=547s (อุปกรณ์การถักโครเชต์) 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IQdMAePRZ1A&t=524s (สัญลักษณ์) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. การตอบคำถาม 

10 

4 30-31 พ.ค. , 
1-3 มิ.ย. 65 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ 
การถักโครเชต์ 
- การถักโครเชต์
พื้นฐาน 
    

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IqKymLDsiI4 
https://bit.ly/3rqxnPZ (ถกัด้วยมือ) 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. การตอบคำถาม 

10 
  

5 6-10  
มิ.ย. 65 

การถักของใชแ้ละของ
ตกแต่งในบ้าน 
- ปฏิบัติงานการถัก 
  โครเชต์ ตามแบบ    
  โดยใช้สัญลักษณ์  
  1) ซ. / คธ. 
  2) ซ. / คธ. / พ1ค. 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
fDG5qz4IDMg 
 

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

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. การตอบคำถาม 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%0bIqKymLDsiI4
https://www.youtube.com/watch?v=%0bIqKymLDsiI4
https://bit.ly/3rqxnPZ
https://www.youtube.com/watch?v=%0bfDG5qz4IDMg
https://www.youtube.com/watch?v=%0bfDG5qz4IDMg
https://www.youtube.com/watch?v=%0bXfna3wJ4hj8
https://www.youtube.com/watch?v=%0bXfna3wJ4hj8
https://www.youtube.com/watch?v=%0bXfna3wJ4hj8


สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

6 13-17              
มิ.ย. 65 

การถักโครเชต์พื้นฐาน 
- โซ่  (ซ) 
- ควักธรรมดา (คธ) 
- พันหัวเข็ม 1 ครั้ง  
  ควักธรรมดา 
  (  พ1ค คธ.) 
- พันหวัเข็ม 2 ครั้ง  
  (พ2ค) 
- พันหัวเข็ม 3 ครั้ง  
  (พ3ค) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
IqKym LDsiI4 

1. การเข้าเรียน 
2. การถักโครเชต์ 
   พื้นฐาน 
3. ชิน้งาน 

  

7 20-24 
มิ.ย. 65 

การถักของใช้และของ
ตกแต่งในบ้าน เช่น 
หน้ากากอนามัย หมวก 
สายคล้องแมส ที่คาดผม 
ถุงเท้าเด็ก ที่รองแก้ว 
ผ้าพันคอ กระเป๋า ฯลฯ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  

🗹 ondemand 
 https://www.youtube.com/watch?v= 
 fDG5qz4IDMg&t=21s 
 

 https://youtu.be/x1T wbUSQZag 
 

 https://youtu.be/tww 3Afu1dQs 
  

 https://youtu.be/2DV b8e7ZOfM 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
   ในการเรียน 
4. การนำเสนองาน 
   โดยคลิปวีดีโอ 
5. ชิน้งาน 

 

10 

8 27-30 มิ.ย. , 
1 ก.ค. 65 

การถักของใชแ้ละของ
ตกแต่งในบ้าน  
(เลือกตามความชอบ/
ความถนัด 1 ชิ้นงาน)   

 

 

9 4-8 
ก.ค. 65 

การนำเสนองานของ 
นักเรียนโดยคลิปวีดีโอ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  

🗹 ondemand 
ม. 2/7 https://bit.ly/3jZED2m 
ม. 2/8  https://bit.ly/3qYLHxE 
ม. 2/9 https://bit.ly/3hSrHbZ 

  

10 11-15 
ก.ค. 65 

11 18-22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=%0bIqKym%20LDsiI4
https://www.youtube.com/watch?v=%0bIqKym%20LDsiI4
https://www.youtu/
https://youtu.be/x1T%20wbUSQZag
https://youtu.be/tww%203Afu1dQs
https://youtu.be/2DV%20b8e7ZOfM
https://bit.ly/3jZED2m
https://bit.ly/3qYLHxE


สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

12 25-29 
ก.ค. 65 

การถักของใช้และ
ของตกแต่งในบ้าน  
- การถักต่อดอก 
  (ลายสี่เหลี่ยม) 
  

 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
mVY36BHUWqU 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
3. การตอบคำถาม 

10 

13 1-5 
ส.ค. 65 

การถักของใช้และ
ของตกแต่งในบ้าน  
- การถักต่อดอก 
  (ลายดอกกลม) 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
Wrvdc3FrJtg 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
3. การตอบคำถาม 

14 8-12 
ส.ค. 65 

การถักของใช้และ
ของตกแต่งในบ้าน  
- การถักดอกไม้ 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
am8-e4R0xko 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
3. การตอบคำถาม 

15 15-19 
ส.ค. 65 

การคิดราคาจัด
จำหน่าย 
- การทำบัญชีรายรับ- 
  รายจ่าย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
3p5DEcjXB34 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. ทำใบงาน 

10 

16 22-26 
ส.ค. 65 

- การคำนวณต้นทุน  
  กำไร ราคาขาย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v= 
bEXXmnqReVA&t=14s 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=%0bWrvdc3FrJtg
https://www.youtube.com/watch?v=%0bWrvdc3FrJtg
https://www.youtube.com/watch?v=%0b3p5DEcjXB34
https://www.youtube.com/watch?v=%0b3p5DEcjXB34
https://www.youtube.com/watch?v=%0bbEXXmnqReVA&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=%0bbEXXmnqReVA&t=14s


สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

17 29-31 ส.ค. , 
1-2 ก.ย. 

การประเมินผล 
- ประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน 
- ประเมนิผลชิ้นงาน 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
 ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 
4. ทำใบงาน 

10 

18 5-9  
ก.ย. 65 

19 12-16 
ก.ย. 65 

ทบทวน 🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในการเรียน 

- 

20 19-23  
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 20 

 
 
 
 
 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 

 


