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                 แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   รายวชิาการผลิตเครื่องดื่ม  รหัสวิชา ง20203 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  ภาคเรียนที่ 2  ปกีารศึกษา 2564 

 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/ป ี  เนื้อหา  

ที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

1 1 – 5 
พ.ย. 64 

- แนะนำวิธีการ 
  เรียน 
- ปฐมนิเทรายวิชา 
- ข้อตกลงในการ 
   เรียนการสอน 
 - ลักษณะขอบข่าย 
 โครงสร้าง รายวิชา 
 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
⬜  ondemand 
 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

 

2 8 – 12 
พ.ย. 64 

ความรู้เบ้ืองต้น
เกี่ยวกับการผลิต
เครื่องดื่ม 

online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=8q
FULW_ravk 
https://www.youtube.com/watch?v=tq
GKqGYu5Vo 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 
3.นักเรียนทำ
แบบทดสอบ
เก็บคะแนน ใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
 

5 

3 15 – 19 
พ.ย. 64 

ความรู้พ้ืนฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ผลิตเครื่องด่ืม 
 ( ประเภทของ
เครื่องดื่ม ) 
 
 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

 ondemand    
https://www.youtube.com/watch?v=7e
q1a4fZChw&t=451s 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=8qFULW_ravk
https://www.youtube.com/watch?v=8qFULW_ravk
https://www.youtube.com/watch?v=tqGKqGYu5Vo
https://www.youtube.com/watch?v=tqGKqGYu5Vo
https://www.youtube.com/watch?v=7eq1a4fZChw&t=451s
https://www.youtube.com/watch?v=7eq1a4fZChw&t=451s


 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/ป ี เนื้อหา 

ที่เรียน 
ช่องทางเรียน 

 
วิธีการวัดผล 

และประเมินผล 
คะแนน 

 

4 22 – 26 
พ.ย. 64 

ความรู้พ้ืนฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ผลิตเครื่องด่ืม  
 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

 ondemand  
เรื่องน่ารู้เกี่ยวเครื่องดื่ม 
  (ปรมิาณน้ำตาลที่แฝงในเครือ่งดื่ม) 
https://www.youtube.com/watch?v=bw
4RY4XiFKs 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

5 29 พ.ย .- 
3 ธ.ค. 64 

อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้  ในการ
ผลิตเครื่องด่ืมและ
การเก็บรักษาทำ
ความสะอาด 
 

online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

ondemand  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องด่ืม
https://www.youtube.com/watch?v=K
HoDfeBbs9M 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
  เก็บคะแนนใน 
Google  Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

6 7 – 9 
ธ.ค. 64 

วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ทำการผลิต
เครื่องดื่ม 
 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand   
  
 
 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 
 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=bw4RY4XiFKs
https://www.youtube.com/watch?v=bw4RY4XiFKs
https://www.youtube.com/watch?v=KHoDfeBbs9M
https://www.youtube.com/watch?v=KHoDfeBbs9M


 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/ป ี เนื้อหา 

ที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมนิผล 
คะแนน 

7 
 
 
 
 

13 – 17 
ธ.ค. 64 

การจัดทำ 
-บัญชี รายรับ 
–รายจ่าย    
-การคำนวณ 
 ค่าใช้จ่าย  
-การคิดกำไร 
 ขาดทุน 
 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=5N5
kYjenTmg 
 
 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

8 20 – 24 
ธ.ค. 64 

สรรพคุณของ
ผัก ผลไม้และ
สมุนไพรที่ใช้
ในการผลิต
เครื่องดื่ม 

  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

ondemand   
https://www.youtube.com/watch?v=0gt0
NNFLhhI 
https://www.youtube.com/watch?v=TK
2k5vJHFpQ 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

9 27 – 30 
ธ.ค. 64 

การผลิต
เครื่องดื่ม 
จากผลไม้
ต่างๆ 
 
 

online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=Kc
EN0USDJcI 
 
 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.ปฏิบัติ การทำ
เครื่องดื่มประเภท
น้ำผลไม้ 1 อย่าง  
โดยการถ่ายคลิป
ความยาวไม่เกิน 5 
นาท ี
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 
 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=5N5kYjenTmg
https://www.youtube.com/watch?v=5N5kYjenTmg
https://www.youtube.com/watch?v=0gt0NNFLhhI
https://www.youtube.com/watch?v=0gt0NNFLhhI
https://www.youtube.com/watch?v=TK2k5vJHFpQ
https://www.youtube.com/watch?v=TK2k5vJHFpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KcEN0USDJcI
https://www.youtube.com/watch?v=KcEN0USDJcI


 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน /ป ี เนื้อหา 

ที่เรียน 
ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

และประเมนิผล 
คะแนน 

10 4 – 7 
ม.ค. 65 

สอบกลางภาค 
(แบบทดสอบ) 

  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand  
 

1.แบบทดสอบจาก
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

 

10 

11 10 – 14 
ม.ค. 65 

สอบกลางภาค 
(สอบปฏิบัติ) 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  
⬜ ondemand 

ปฏิบัติ การทำ
เครื่องดื่มประเภท
น้ำผกั 1 อย่าง  
โดยการถ่ายคลิป
ความยาวไม่เกิน 5 
นาท ี

 
12 17 – 21 

ม.ค. 65 
การผลิต
เครื่องดื่ม 
จากผัก+ผลไม้
ชนิดต่างๆ 
 

  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

  ondemand  
 น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ  
https://www.youtube.com/watch?v=JXn
M2wcUd90 
https://www.youtube.com/watch?v=yVX
PGdqO7UU 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

13 24 – 28 
ม.ค. 65 

หลักการ
เตรียม 
ประกอบ  จัด  
ตกแต่ง  และ
บริการ
เครื่องดื่ม 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

  ondemand 

https://www.youtube.com/watch?v=O3_
PMXSg1aU 
  
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=JXnM2wcUd90
https://www.youtube.com/watch?v=JXnM2wcUd90
https://www.youtube.com/watch?v=yVXPGdqO7UU
https://www.youtube.com/watch?v=yVXPGdqO7UU
https://www.youtube.com/watch?v=O3_PMXSg1aU
https://www.youtube.com/watch?v=O3_PMXSg1aU


 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหา 
ที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

14 31 ม.ค – 
4 ก.พ.65 

การทำ
เครื่องดื่ม
ประเภทน้ำ
ผลไม้เข้มข้น 
หรือ น้ำเช่ือม
ไซรัป 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

 ondemand  
https://www.youtube.com/watch?v=EyCqmt
huGSo 
https://www.youtube.com/watch?v=36zexp8
YKoQ 
 
 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

15 7 - 11 
ก.พ. 65 

การทำ
เครื่องดื่ม
ประเภทน้ำ
ธัญพืช / 
นมถั่วเหลือง 

  online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

  ondemand   การทำนมถั่วเหลือง 
https://www.youtube.com/watch?v=FCtGKOcobVk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8v9uS-
C_JZE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBJL8 hx
pdcQ&t=140s 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 

5 

16 14 - 18 
ก.พ. 65 

ความรู้ทั่วไป
ในการทำน้ำ
สมุนไพร 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

  ondemand  
 
ความรู้ทั่วไปในการทำน้ำสมุนไพร 
https://www.youtube.com/watch?v=48YVZTzeWeA 
 

1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ 
เก็บคะแนนใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 
 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=EyCqmthuGSo
https://www.youtube.com/watch?v=EyCqmthuGSo
https://www.youtube.com/watch?v=36zexp8YKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=36zexp8YKoQ
https://www.youtube.com/watch?v=FCtGKOcobVk
https://www.youtube.com/watch?v=8v9uS-C_JZE
https://www.youtube.com/watch?v=8v9uS-C_JZE
https://www.youtube.com/watch?v=qBJL8hxpdcQ&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=qBJL8hxpdcQ&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=48YVZTzeWeA


 
สัปดาห์

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหา 
ที่เรียน 

ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
และประเมินผล 

คะแนน 

17 21 - 22 
ก.พ. 65 

 การทำน้ำ
สมุนไพร 

 

 online (Google meet Skp online) 

⬜ onair  
⬜ onsite  
⬜ onhand  

  ondemand  ศกึษาในยูทูป เรื่อง การทำการ
ผลิตเครื่องด่ืม 
การทำน้ำดอกอัญชัน 
https://www.youtube.com/watch?v=B05AO6Qfq8k 
การทำน้ำกระเจี๊ยบ 
https://www.youtube.com/watch?v=lQwyEW0gZqY 
การทำน้ำเก๊กฮวย 
https://www.youtube.com/watch?v=eHfPx0_WzhI 
 

.การเข้าเรียน 
2.ปฏิบัติ การทำ
เครื่องดื่มประเภท
น้ำสมุนไพร  
1 อย่าง  โดยการ
ถ่ายคลิปความ
ยาวไม่เกิน 5นาท ี
3.การให้ความ 
 ร่วมมือในการ 
 ตอบข้อซักถาม 
 

5 

17 23 - 25 
ก.พ. 65 

 
   
 
 
ประเมินผลปลายภาคเรียน  

 
1.การเข้าเรียน 
2.แบบทดสอบ
ปลายภาค ใน 
Google  Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line  

 
20 

18 28 ก.พ. – 
2 มี.ค. 65 

 รวม 100 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B05AO6Qfq8k
https://www.youtube.com/watch?v=lQwyEW0gZqY
https://www.youtube.com/watch?v=eHfPx0_WzhI

