
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   

วิชาการผลิตเครื่องดื่ม  รหัสวิชา ง20203  (รายวิชาเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน 2 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง  1.0 หน่วยกิต 

 

นางศรมณีย์   สุขสุมิตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว   
วิชาการผลิตเครื่องดื่ม  รหัสวิชา ง20203  (รายวิชาเพิ่มเติม)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  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 -รู้จักกับเครื่องดื่มประเภท

ต่างๆ 

-ความหมายและประโยชน์

ของเครื่องดื่ม 

 

Google Meet 
SKP online  

- เครื่องดื่มประเภทต่างๆ 
https://www.youtube.com/
watch?v=KbCaoxLw0dM 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วม 

   ในการเรียน 

    การสอน 

3.แบบทดสอบ 

 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KbCaoxLw0dM
https://www.youtube.com/watch?v=KbCaoxLw0dM


 (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

เกี่ยวกับการทำ

เครื่องดื่ม 

 

-Google Meet 
 SKP online 

- Power point 

เรื่อง ความรู้

พื้นฐานทั่วไป

เกี่ยวกับการทำ

เครื่องดื่ม 

 

 

- ความรู้เกีย่วกับการทำ
เครื่องดื่ม 
https://www.youtube.com
/watch?v=7eq1a4fZChw 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

4 21-25 ม.ิย. 64 ประเภท 

ของเครื่องดื่ม 

1.เครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล ์

2.เครื่องดื่มที่ไมม่ี

แอลกอฮอล์  

 

G Google Meet 
 SKP online 

- Power point เรื่อง 
เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล ์

และไม่มีแอลกอฮอล์ 
 

 ประเภทของเครื่องดื่ม 

(เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) 

https://www.youtube.com

/watch?v=8HzdeivvBP0&t

=46s 

โทษและพิษภยัของสุรา 
https://www.youtube.com

/watch?v=9DioG9dNsSc 

 

 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบใน 

Google Drive 

ผ่าน ช่องทาง 

Group Line 

5 - 

https://www.youtube.com/watch?v=7eq1a4fZChw
https://www.youtube.com/watch?v=7eq1a4fZChw
https://www.youtube.com/watch?v=8HzdeivvBP0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=8HzdeivvBP0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=8HzdeivvBP0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=9DioG9dNsSc
https://www.youtube.com/watch?v=9DioG9dNsSc


(3) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

5 28 ม.ิย. - 
2 ก.ค. 64 

อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  
ในการผลิตเครื่องดื่มและการ
เก็บรักษาทำความสะอาด  

Google Meet 
SKP online 

- Power point 
เรื่อง อุปกรณ ์

 
 

- - 

 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

6 5-9 ก.ค. 64 วัตถุดิบที่ใชใ้นการผลิต

เครื่องดื่ม 

-น้ำตาล 

-น้ำผึ้ง 

-มะนาว 

-เกลือ 

 

 

Google 

Meet 

SKP online 

- Power point 
เรื่อง วัตถุดิบทีใ่ช้

ในการผลิต
เครื่องดื่ม 

- เรื่องน่ารู้เกี่ยว

เครื่องดื่ม 

- ปริมาณน้ำตาลที่

แฝงในเครื่องดืม่ 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=D01nNeIr5TM 

-น้ำตาลและสารกัน

บูด ภัยแฝงในชานม

ไข่มุก 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=004u4YDw37Y 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

แบบทดสอบใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D01nNeIr5TM
https://www.youtube.com/watch?v=D01nNeIr5TM
https://www.youtube.com/watch?v=D01nNeIr5TM
https://www.youtube.com/watch?v=004u4YDw37Y
https://www.youtube.com/watch?v=004u4YDw37Y
https://www.youtube.com/watch?v=004u4YDw37Y


 (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 วัตถุดิบที่ใชใ้นการผลิต
เครื่องดื่ม ( ต่อ ) 
- พืช ผัก  ผลไม้ ที่ใชใ้นการ 
  ผลิตเครื่องดื่ม 
 

   Google Meet 
 SKP online 

-  การเลือกวัตถุดิบใน
การผลิตเครื่องดื่ม
สมุนไพร 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Qz3GGF8UOhc 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

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 - - - 

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 - 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qz3GGF8UOhc
https://www.youtube.com/watch?v=Qz3GGF8UOhc
https://www.youtube.com/watch?v=Qz3GGF8UOhc
https://www.youtube.com/watch?v=bEXXmnqReVA
https://www.youtube.com/watch?v=bEXXmnqReVA
https://www.youtube.com/watch?v=bEXXmnqReVA


 (5) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

11 9-13 ส.ค. 64 สรรพคุณของผกั ผลไม้
และสมุนไพรที่ใช้ในการ
ผลิตเครื่องดื่ม 

Google Meet 
 SKP online 

Power point เรื่อง 
สรรพคุณของผกั 

ผลไม ้
และสมุนไพร 

ที่ใช้ใน 
การผลิตเครื่องดื่ม 

 

  เครื่องดื่มสุขภาพ 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=bw4RY4XiFKs 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.แบบทดสอบ 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 - 

12
  

16-20 ส.ค. 64 การผลิตเครื่องดื่ม 
จากผัก+ผลไม้ชนิดต่างๆ 

Google Meet 
 SKP online 

 ศึกษาในยูทูป เรื่อง 
น้ำผักผลไม้เพื่อ
สุขภาพ  
https://www.yout
ube.com/watch?v
=JXnM2wcUd90 
 
น้ำผักปั่นเพื่อสขุภาพ 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=yVXPGdqO7UU 
 

 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

ทำน้ำผัก 1 อย่าง 

  ( ความยาวไม่เกิน  

    5 นาที ) 

 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 25ส.ค.64 

https://www.youtube.com/watch?v=bw4RY4XiFKs
https://www.youtube.com/watch?v=bw4RY4XiFKs
https://www.youtube.com/watch?v=bw4RY4XiFKs
https://www.youtube.com/watch?v=JXnM2wcUd90
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=yVXPGdqO7UU


(6) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

13 23-27 ส.ค. 64 การผลิตเครื่องดื่ม 
จากผลไม้ต่างๆ 

   Google Meet 
 SKP online 

 ศึกษาในยูทูป เรื่อง 
การทำน้ำแตงโม 
https://www.youtu
be.com/watch?v=6
NngKMDpcxI 
https://www.youtu
be.com/watch?v=R
4ydyn1Gm1w 
น้ำส้ม 
https://www.youtu
be.com/watch?v=7
nzDy3WQFZE 
https://www.youtu
be.com/watch?v=7
q721lAJsDA 
น้ำแอปเปิ้ล 
https://www.youtu
be.com/watch?v=r
oQzpATXenM 
 
 

 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติน้ำ

ผลไม้สด 1 อย่าง 

  ( ความยาวไม่เกิน  

    5 นาที ) 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 30ส.ค.64 

 

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


(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 

หลักการเตรียม ประกอบ  

จัด  ตกแตง่  และบริการ

เครื่องดื่ม 

Google Meet 
 SKP online 

- เทคนิคการตกแต่งแก้ว
เครื่องดื่ม 
https://www.youtube.
com/watch?v=DBhZuf
of4ws&t=147s 
 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZtBUrH
R_1iA 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.การปฎิบัติตกแต่ง

แก้วเครื่องดื่มอย่าง

ง่ายๆ (ด้วยวัตถุดิบที่มี

ในบ้าน)  

1.การเข้าเรียน 
2.การส่งผลงาน 

 

5 2ก.ย.64 

15
  

6-10 ก.ย. 64 
   

ความรู้ทั่วไปในการทำน้ำ

สมุนไพร 

Google 
Meet 

SKP online 

- ความรู้ทั่วไปในการทำ
น้ำสมุนไพร 
https://www.youtub
e.com/watch?v=48Y
VZTzeWeA 
 น้ำสมุนไพรดีตอ่
สุขภาพ 
https://www.youtub
e.com/watch?v=48Y
VZTzeWeA&t=267s 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.นำเสนอการทำน้ำ

สมุนไพรต้านโควิด 

1 อย่าง 

 

ส่งคลิปใน 
Google Drive 
ผ่าน ช่องทาง 
Group Line 

5 8ก.ย.64 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DBhZufof4ws&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=DBhZufof4ws&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=DBhZufof4ws&t=147s
https://www.youtube.com/watch?v=ZtBUrHR_1iA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtBUrHR_1iA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtBUrHR_1iA
https://www.youtube.com/watch?v=48YVZTzeWeA
https://www.youtube.com/watch?v=48YVZTzeWeA
https://www.youtube.com/watch?v=48YVZTzeWeA


(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 การทำน้ำสมุนไพร 
 

Google 
Meet 

SKP online 

- การทำน้ำดอกอัญชัน 
https://www.youtube.c
om/watch?v=B05AO6Qf
q8k 

การทำน้ำกระเจี๊ยบ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=lQwyEW0g
ZqY 

การทำน้ำเก๊กฮวย 
https://www.youtube.c
om/watch?v=eHfPx0_W
zhI 
 

 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

 น้ำสมุนไพร 1 อย่าง 

  

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 22ก.ย.64 

17 20-24 ก.ย. 64 การทำเครื่องดื่มประเภท 

นมถั่วเหลือง 

Google 
Meet 

SKP online 

-  การทำนมถั่วเหลือง 
https://www.youtube.c
om/watch?v=FCtGKOco
bVk 
https://www.youtube.c
om/watch?v=0sNeMprr
v-o 
 

- 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.คลิปการปฎิบัติ 

นมถั่วเหลือง 1 อย่าง 

 

ส่งคลิปใน Google 
Drive ผ่าน 

ช่องทาง Group 
Line 

5 28ก.ย.64 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B05AO6Qfq8k
https://www.youtube.com/watch?v=B05AO6Qfq8k
https://www.youtube.com/watch?v=B05AO6Qfq8k
https://www.youtube.com/watch?v=lQwyEW0gZqY
https://www.youtube.com/watch?v=lQwyEW0gZqY
https://www.youtube.com/watch?v=lQwyEW0gZqY
https://www.youtube.com/watch?v=eHfPx0_WzhI
https://www.youtube.com/watch?v=eHfPx0_WzhI
https://www.youtube.com/watch?v=eHfPx0_WzhI
https://www.youtube.com/watch?v=0sNeMprrv-o
https://www.youtube.com/watch?v=0sNeMprrv-o
https://www.youtube.com/watch?v=0sNeMprrv-o


 (9) 
 

 

สัปดาห์ 
  ท่ี 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
เนื้อหาที่เรียน 

ช่องทางเรียน  

วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางในการส่ง 
แบบฝักหัด/ 

ใบงาน/ชิ้นงาน 

 
คะแนน 

กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็น 
ชิ้นงาน) 

 

online 
 

onair 
 

ondemand 
 

onhand 

18
  

27-28 ก.ย. 64 - ทบทวนความรู้ทั้งหมด 

- นำเสนอ/ เล่าประสบการณ์

เกี่ยวการการทำเครื่องดื่มของ

แต่ละครอบครัว/ชุมชน 

Google 
Meet 

SKP online 

- - - 1. การเข้าเรียน 

2. การมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน 

3.การนำเสนอ /เล่า

ประสบการณ ์

การนำเสนอ 5 - 

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  

 

 

 

 

 

 


