
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
รายวิชาการงานอาชีพ 3   รหัสวิชา ง23101    

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6,8   ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2565 
เวลาเรียน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 

รวม  40  ชั่วโมง    1.0  หน่วยกิต 

 

 

 
นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   รายวิชาการงานอาชีพ 3  รหัสวิชา ง23101   
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/6,8   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565 

 
สัปดาห์

ที่ 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เนื้อหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธกีารวัดผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

1 
 

25-28 
ต.ค. 65 

- ปฐมนิเทศ 
- วิเคราะห์ผู้เรียน 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 

 

2 31 ต.ค. 65 - 
4 พ.ย. 65 

การดูแลรักษา และ              
การตดัเย็บ ซ่อมแซมเสื้อผ้า 
- การดูแลเส้ือผ้า และ 
  วิธีการทำความสะอาด  
  เช่น ขจัดรอยเป้ือน 
  การซัก รีด เก็บ  

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3PpaBma   
https://bit.ly/3PgbUU6   
https://bit.ly/3w3QORC  
https://bit.ly/3w5Vneg  
https://bit.ly/3Ncmr17  
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
3. ศึกษาความรู้ 
4. ทำแผนผังความคิด 

10 

3 7-11 
พ.ย. 65 

- การตัดเย็บและการ 
  ซ่อมแซมเส้ือผ้า   

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
ซ่อมแซมเพ่ือดัดแปลงและตกแต่ง
https://bit.ly/39HSeZ4 
https://bit.ly/3yur8Pr 
https://bit.ly/3stzrXX  
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
3. ศึกษาความรู้ 
4. ทำแผนผังความคิด 
5. การซ่อมแซมเสื้อผ้า 

4 14-18 
พ.ย. 65 

อาหารประเภท 
สำรับ 4 ภาค 
- อาหารประเภทสำรบั 
- อาหารไทย 4 ภาค 
- การจัดรายการอาหารสำรับ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3JewrEy  
https://bit.ly/3jfUhFa  
https://bit.ly/3L4eQA0  
https://bit.ly/3jboDc7   
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
3. ศึกษาความรู้ 
4. ทำแผนผังความคิด 

10 
 

5 21-25 
พ.ย. 65 

- วัฒนธรรมอาหาร 4 ภาค 
  (นำเสนองานกลุ่ม) 
 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
3. นำเสนองานกลุ่ม 

6 28-30 พ.ย. - 
2 ธ.ค. 65 

การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติ 
- ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3stTGor 
https://bit.ly/3FCKkMD  
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ทำใบงาน 

10 

 

 

https://bit.ly/3PpaBma
https://bit.ly/3PgbUU6
https://bit.ly/3w3QORC
https://bit.ly/3w5Vneg
https://bit.ly/3Ncmr17
https://bit.ly/39HSeZ4
https://bit.ly/3yur8Pr
https://bit.ly/3stzrXX
https://bit.ly/3JewrEy
https://bit.ly/3jfUhFa
https://bit.ly/3L4eQA0
https://bit.ly/3jboDc7
https://bit.ly/3stTGor
https://bit.ly/3FCKkMD


สัปดาห์
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

    7 6-9  
ธ.ค. 65 

- บรรจภุัณฑจ์ากวัสด ุ
  ธรรมชาติ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3MicuPi    
https://bit.ly/3w3n47h 
https://bit.ly/3kZ94F9   
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การนำเสนองาน 
4. ทำแผนผังความคิด 

 

8 12-16 
ธ.ค. 65 

- ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ 
  จากวัสดุธรรมชาติ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
- ใบงาน การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ ์
  จากวัสดุธรรมชาติ 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การประดิษฐ์ 
    ชิ้นงาน 
3. การนำเสนองาน 

9 19-23 ธ.ค. 65 สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 20 
10 26-30 ธ.ค. 65 งานช่างในบ้าน 

- การประกอบและ 
  ติดตั้งผลิตภัณฑ์ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3yvOpk4 
https://bit.ly/3PeKsq1  
https://bit.ly/3FDPZ4T  

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรม 
    การเรียน 
4. ทำแบบทดสอบ 

10 

11 3-6  
ม.ค. 66 

- การนำเสนองาน 
  (นำเสนองานกลุ่ม)  

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
3. นำเสนองานกลุ่ม 
  

12 9-13 ม.ค. 66 

13 16-20 
ม.ค. 66 

การขยายพันธุ์พืช 
- การขยายพันธุ์พืช 
  แบบอาศัยเพศ 
- การขยายพันธุพื์ช 
  แบบไม่อาศัยเพศ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3l2U2yw 
https://bit.ly/3Nbzq2L 
https://bit.ly/3FRUxVL ตอนที่ 1 
https://bit.ly/3l4Yixc  ตอนที่ 2 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. สังเกตพฤติกรรม 
    การเรียน 
4. ทำแผนผังความคิด 

10 
 

14 23-27  
ม.ค. 66 

 - นำเสนองานกลุ่ม 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. พฤติกรรมการ  
    ทำงานกลุ่ม 
3. การนำเสนองาน 

 

15 30-31 ม.ค. , 
1-3 ก.พ. 66 

สู่โลกอาชีพ 
- ความหมาย 
  ความสำคัญและ 
  ประเภทอาชีพ 
- การหาตำแหน่ง 
  งานที่ว่าง 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
- PowerPoint ความหมาย ความสำคัญ 
  และประเภทอาชีพ 
https://bit.ly/3w7dH6o  

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. ทำแผนผังความคิด 
 

 

https://bit.ly/3MicuPi
https://bit.ly/3w3n47h
https://bit.ly/3kZ94F9
https://bit.ly/3yvOpk4
https://bit.ly/3PeKsq1
https://bit.ly/3FDPZ4T
https://bit.ly/3l2U2yw
https://bit.ly/3Nbzq2L
https://bit.ly/3FRUxVL%20ตอน
https://bit.ly/3l4Yixc%20%20ตอน
https://bit.ly/3w7dH6o


 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

16 6-10  
ก.พ. 66 

- แนวทางการเข้าสู่ 
  อาชีพ 
- ประเมินทางเลือก 
  อาชีพ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/38kvWME 
https://bit.ly/3PfkVgw 
 

1. การเข้าเรียน 
2. ศึกษาความรู้ 
3. การนำเสนองาน 
4. ทำใบงาน 

 

17 13-14  
ก.พ. 66 

ทบทวนก่อนสอบ 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
 

  

17-18 15-17 ก.พ. , 
20-21 ก.พ. 66 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 20 
 

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

 

https://bit.ly/38kvWME
https://bit.ly/3PfkVgw

