
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   

วิชาขนมไทย  รหัสวิชา ง20202  (รายวิชาเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-1/9 , 3/7-3/9 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 

นางศรมณีย์   สุขสุมิตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
วิชาขนมไทย   รหัสวิชา ง20202  (รายวชิาเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-1/9 , 3/7-3/9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

On 
air 

 

ondemand 
 

On 
hand 

1 1-4 มิ.ย. 64 1.ทำความรู้จกักันและแนะนำ 

   วิธีการเรียนดว้ย  Google 

    meet  

2.ปฐมนิเทศรายวิชาช่วยกัน 

   สร้างขอ้ตกลง  เงื่อนไข 

   ลักษณะ  ขอบข่าย 

   โครงสร้างรายวิชา 

   Google Meet 
 SKP online 

- - - 1.การเข้าเรียน 

2.การให้ความ 

 ร่วมมือในการ 

 ตอบข้อซกัถาม 

- - - 

2 7-11 มิ.ย. 64 รู้จักกับขนมไทย Google Meet 
SKP online  

- https://www.youtube.com/
watch?v=kyKic7BuqyI 

 
https://www.youtube.com/
watch?v=OWjxW4uP-do 
https://www.youtube.com/
watch?v=6SWcrkn8xv4 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วม 

   ในการเรียน 

    การสอน 

3.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kyKic7BuqyI
https://www.youtube.com/watch?v=kyKic7BuqyI
https://www.youtube.com/watch?v=OWjxW4uP-do
https://www.youtube.com/watch?v=OWjxW4uP-do
https://www.youtube.com/watch?v=6SWcrkn8xv4
https://www.youtube.com/watch?v=6SWcrkn8xv4


(2) 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

On 
line 

 

On 
air 

 

ondemand 
 

On 
hand 

3 14-18 ม.ิย. 64 ความรู้พื้นฐานทั่วไป

เกี่ยวกับขนมไทย 

(ประวัติควาเปน็มา

ของขนมไทย ) 

 

-Google Meet 
 SKP online 

- Power point 

เรื่องประวัติความ

เป็นมาขนมไทย 

- https://www.youtube.com/wa
tch?v=RaOVdhgiFx8 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RaOVdhgiFx8 

 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

(ม.1 =10 ข้อ ) 

(ม.3 = 15 ข้อ ) 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

4 21-25 ม.ิย. 64 ความรู้พื้นฐานทั่วไป

เกี่ยวกับขนมไทย 

(ประเภทขนมไทย ) 

 

G Google Meet 
 SKP online 

- Power point เรื่อง 
ประเภทขนมไทย 

- https://www.youtube.com

/watch?v=I7inte6W4ks 

https://www.youtube.com

/watch?v=9pAagtVMB68&t

=1856s 

 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

(ม.1 =15 ข้อ ) 

(ม.3 = 20 ข้อ ) 

แบบทดสอบใน 

Google Drive 

ผ่าน ช่องทาง 

Group Line 

5 - 

5 28 ม.ิย. - 
2 ก.ค. 64 

ขนมมงคล และ 

ความหมาย 

Google Meet 
SKP online 

- Power point เรื่อง 
ขนมมงคล 

- https://www.youtube.com

/watch?v=wMuIer5xx6w 

https://www.youtube.com

/watch?v=AKpaHCVlkXE 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

(ม.1 =10 ข้อ ) 

(ม.3 = 15 ข้อ ) 

แบบทดสอบใน 

Google Drive 

ผ่าน ช่องทาง 

Group Line 

5 - 

https://www.youtube.com/watch?v=RaOVdhgiFx8
https://www.youtube.com/watch?v=RaOVdhgiFx8
https://www.youtube.com/watch?v=RaOVdhgiFx8
https://www.youtube.com/watch?v=RaOVdhgiFx8
https://www.youtube.com/watch?v=I7inte6W4ks
https://www.youtube.com/watch?v=I7inte6W4ks
https://www.youtube.com/watch?v=9pAagtVMB68&t=1856s
https://www.youtube.com/watch?v=9pAagtVMB68&t=1856s
https://www.youtube.com/watch?v=9pAagtVMB68&t=1856s
https://www.youtube.com/watch?v=wMuIer5xx6w
https://www.youtube.com/watch?v=wMuIer5xx6w
https://www.youtube.com/watch?v=AKpaHCVlkXE
https://www.youtube.com/watch?v=AKpaHCVlkXE


(3) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

On 
line 

 

On 
air 

 

ondemand 
 

On 
hand 

6 5-9 ก.ค. 64 วัตถุดิบที่ใชใ้นการ

ทำขนมไทย ( ตอ่ ) 

- แป้งประเภทต่างๆ 

- น้ำตาล 

- มะพร้าว 

- ไข ่

Google Meet 

SKP online 

- Power point 

เรื่อง วัตถุดิบทีใ่ช้

ในการทำขนมไทย 

 

 - แป้งประเภทต่างๆ 

https://www.youtube.com

/watch?v=4Gckq3PSk6E 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZljHBX3FnFE 

  - น้ำตาลประเภทต่างๆ 

https://www.youtube.com

/watch?v=aJqnY38xfpI 

 - มะพร้าว 

https://www.youtube.com

/watch?v=ejmzRYvW800 

 - ไข ่

https://www.youtube.com

/watch?v=K1CJZ6n3ctM&li

st=RDCMUCZiboBUA0U1t

n31MyHoMYLQ&start_radi

o=1&rv=K1CJZ6n3ctM&t=

266 

 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

(สำหรับ นร. ม.3 

เพิ่มเติม ทำรายงาน 

วัตถุดิบที่ใชใ้นการทำ

ขนมไทย คนละ 1 

อย่าง ) 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gckq3PSk6E
https://www.youtube.com/watch?v=4Gckq3PSk6E
https://www.youtube.com/watch?v=ZljHBX3FnFE
https://www.youtube.com/watch?v=ZljHBX3FnFE
https://www.youtube.com/watch?v=aJqnY38xfpI
https://www.youtube.com/watch?v=aJqnY38xfpI
https://www.youtube.com/watch?v=ejmzRYvW800
https://www.youtube.com/watch?v=ejmzRYvW800


(4) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

7
  

 

12-16 ก.ค. 64 วัตถุดิบที่ใชใ้นการทำขนมไทย 
( ต่อ ) 
- พืช ผัก  ผลไม้ ที่ใชใ้นการ 
  ทำขนมไทย 
- สีที่ใช้ในการทำขนมไทย 
- กลิ่นที่ใชใ้นการทำขนมไทย 
 

   Google Meet 
 SKP online 

- - พืช ผัก  ผลไม้ ที่ใช้
ในการทำขนมไทย 
https://www.youtu
be.com/watch?v=T
R0Zv0D2eos 
-สี 
https://www.youtu
be.com/watch?v=C
bl-yBrfJLY 
กลิ่น 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
NpTblJDkQfI 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

(ม.1 =15 ข้อ ) 

(ม.3 = 20 ข้อ ) 

 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 
 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

วัดและประเมินผลความรู้    Google Meet 
 SKP online 

- - - 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

9 26-30 ก.ค. 64 หยุดให้นักเรียนมีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TR0Zv0D2eos
https://www.youtube.com/watch?v=TR0Zv0D2eos
https://www.youtube.com/watch?v=TR0Zv0D2eos
https://www.youtube.com/watch?v=Cbl-yBrfJLY
https://www.youtube.com/watch?v=Cbl-yBrfJLY
https://www.youtube.com/watch?v=Cbl-yBrfJLY


(5) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

10
  
   

2-6 ส.ค. 64 
 

การจดัทำบัญชรีายรับ– 
 รายจ่าย    
-การคำนวณค่าใช้จ่าย  
-การคิดกำไร-ขาดทุน 

   Google Meet 
 SKP online 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=b
EXXmnqReVA 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.ใบงาน 

 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 
 
 

11 9-13 ส.ค. 64 การทำขนมไทย 
ประเภทต้ม ( บัวลอย, 
ขนมเหนียว,ขนมถั่วแปบ ) 

   Google Meet 
 SKP online 

 ถั่วแปบ 
https://www.youtu
be.com/watch?v=_
LGjUS7chS8 
บัวลอย 
https://www.youtu
be.com/watch?v=y
LmnS8IuAik 
ขนมเหนียว 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
O-pau7g-ta8 
 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ขนมประเภทตม้ 

 ( ความยาวไม่เกิน  

    5 นาที ) 

 

 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 - 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bEXXmnqReVA
https://www.youtube.com/watch?v=bEXXmnqReVA
https://www.youtube.com/watch?v=bEXXmnqReVA
https://www.youtube.com/watch?v=_LGjUS7chS8
https://www.youtube.com/watch?v=_LGjUS7chS8
https://www.youtube.com/watch?v=_LGjUS7chS8
https://www.youtube.com/watch?v=yLmnS8IuAik
https://www.youtube.com/watch?v=yLmnS8IuAik
https://www.youtube.com/watch?v=yLmnS8IuAik
https://www.youtube.com/watch?v=O-pau7g-ta8
https://www.youtube.com/watch?v=O-pau7g-ta8
https://www.youtube.com/watch?v=O-pau7g-ta8


 

 (6) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

12
  

16-20 ส.ค. 64 การทำบรรจุภัณฑ์ใส่ขนม  
ปฎิบัติการทำงาน ใบตอง  
ใบเตย 

   Google Meet 
 SKP online 

 กระทงใบเตย 
https://www.youtu
be.com/watch?v=y
5x_JjxECuc&t=22s 
กระทงใบตอง 
https://www.youtu
be.com/watch?v=2
9TqCpbGoIg 
 
 

 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

งานใบเตย ใบตอง 

หรือใบไม้  

 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

(ม.1ทำส่ง 1 อยา่ง)

(ม.3ทำส่ง 2 อยา่ง) 

5 22ส.ค.64 

13 23-27 ส.ค. 64 การทำขนมไทยประเภทกวน 
( ตะโก้ ,สงัขยาใบเตย) 

   Google Meet 
 SKP online 

 ขนมไทยประเภทกวน 
https://www.youtu
be.com/watch?v=S
QqbW7AiHqQ 
 

 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ขนมประเภทกวน 

 ( ความยาวไม่เกิน  

    5 นาที ) 

 

 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 - 

https://www.youtube.com/watch?v=y5x_JjxECuc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=y5x_JjxECuc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=y5x_JjxECuc&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=29TqCpbGoIg
https://www.youtube.com/watch?v=29TqCpbGoIg
https://www.youtube.com/watch?v=29TqCpbGoIg
https://www.youtube.com/watch?v=SQqbW7AiHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SQqbW7AiHqQ
https://www.youtube.com/watch?v=SQqbW7AiHqQ


 

(7) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการ
ส่ง 

แบบฝักหัด/ 
ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

On 
line 

 

On 
air 

 

ondemand 
 

On 
hand 

14 30 ส.ค. - 
3 ก.ย. 64 

การทำขนมไทย (ปฏิบัติการ

ทำ ขนมไทยประเภททอด ) 

 

Google Meet 
 SKP online 

- ขนมไทยประเภททอด 
https://www.youtube.
com/watch?v=9XufnR
NrzuQ 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=q8clcLl
1haw 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ขนมประเภททอด 

 ( ความยาวไม่เกิน  

    5 นาที ) 

 

ส่งคลิปใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

15
  

6-10 ก.ย. 64 
   

การทำขนมไทย(ปฏิบัติการ 

ทำขนมไทยประเภท 

 เชื่อม / ฉาบ ) 

Google 
Meet 

SKP online 

-  ขนมไทยประเภท
เชื่อม/ฉาบ 
https://www.youtu
be.com/watch?app
=desktop&v=40yV8
vaDYJk 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ขนมประเภทเชือ่ม/

ฉาบ ( ความยาวไม่

เกิน 5 นาที ) 

 

ส่งคลิปใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9XufnRNrzuQ
https://www.youtube.com/watch?v=9XufnRNrzuQ
https://www.youtube.com/watch?v=9XufnRNrzuQ
https://www.youtube.com/watch?v=q8clcLl1haw
https://www.youtube.com/watch?v=q8clcLl1haw
https://www.youtube.com/watch?v=q8clcLl1haw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=40yV8vaDYJk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=40yV8vaDYJk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=40yV8vaDYJk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=40yV8vaDYJk


(8) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

On 
line 

 

On 
air 

 

ondemand 
 

On 
hand 

16 13-17 ก.ย. 64 การทำขนมไทย 

( ปฏิบัติการทำขนมไทย
ประเภทนึ่ง ) 

Google 
Meet 

SKP online 

-  การทำขนมไทยประเภทนึ่ง 
https://www.youtube.c
om/watch?v=MZUBga-
5aMY 
https://www.youtube.c
om/watch?v=17J5FNQ8
Khc 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ขนมประเภทนึง่ 

  

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 - 

17 20-24 ก.ย. 64 การทำขนมไทย

(ปฏิบัติการทำขนมไทย

ประเภทอบ) 

 

Google 
Meet 

SKP online 

- .ศึกษาในยูทูป เรื่อง การทำ
ขนมไทยประเภทอบ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=V2_wUAT-
YQM 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ขนมประเภทอบ 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 - 

18
  

27-28 ก.ย. 64 - ทบทวนความรู้ทั้งหมด 

- นำเสนอ/ เล่า

ประสบการณเ์กีย่วการ

การทำขนมไทยของแต่ละ

ครอบครัว/ชุมชน 

Google 
Meet 

SKP online 

- - - 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.การนำเสนอ /เล่า

ประสบการณ ์

 

การนำเสนอ 5 - 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2_wUAT-YQM
https://www.youtube.com/watch?v=V2_wUAT-YQM
https://www.youtube.com/watch?v=V2_wUAT-YQM


 (9) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

18 29 ก.ย. -  
1 ต.ค. 64 

  
  

ทบทวนความรู้เตรียมสอบ

ปลายภาค 

   Google Meet 
 SKP online 

 

- - - 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

 

- - - 

19 4-6 ต.ค. 64 สอบปลายภาค แบบทดสอบ 

ปลายภาค 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

20  

  รวม   100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


