
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 
รายวิชาอาหารจานเดียว รหัสวิชา ง20206 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7-2/8  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 
เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม 40 ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
นางจงกลนี  ช้อนทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาอาหารจานเดียว รหัสวิชา ง20206 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7-3/8  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

 

สัปดาห์

ที่ 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางใน 

การส่ง

แบบฝึกหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

1 1–4  

มิ.ย. 64 

ปฐมนิเทศนักเรียน เกี่ยวกับ 

1.การเรียนรายวิชาอาหารจานดียว 

แจ้งเนื้อหา คะแนน และข้อกำหนด

ในการเข้าเรียน 

2.รายการอาหารที่กำหนดในตาราง

เป็นเพียงตัวอย่าง นักเรียนสามารถ

ปรับหรือเปลี่ยนรายการอาหารได้

ตามความเหมาะสมกับวัตถุดิบที่มี

ในบ้านของแต่ละคน  

3.เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ

ทำอาหารในชีวิตประจำวันกับ

ผู้ปกครองของนักเรียน 
 

Google 

meet 

Skp online 

 

   1.การเข้าเรียน 

2.การมีส่วนร่วมใน

ชั้นเรียน 

- -  

2 7–11 

มิ.ย. 64  

1.ประเภทของอาหารจานเดียว Google 

meet 

Skp online 

 

- https://tamkruathaifood.blo
gspot.com/2018/04/blog-
post_60.html 
 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การศึกษา

ประเภทของอาหาร

จานเดียว 

Google 

classroom 

 

10 

 

 

https://tamkruathaifood.blogspot.com/2018/04/blog-post_60.html
https://tamkruathaifood.blogspot.com/2018/04/blog-post_60.html
https://tamkruathaifood.blogspot.com/2018/04/blog-post_60.html


สัปดาห์

ที่ 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางใน 

การส่ง

แบบฝึกหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

3 14 – 18 

มิ.ย. 64  

1. ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอน 

การทำมาม่าผัดขี้เมา 
 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- ttps://www.wongnai.com/re

cipes/ugc/dd2d715f7ac3430

7bd7e6112037b0351?ref=ct 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การทำมาม่าผัด 

ขี้เมา หรืออาหาร

อ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบ

ได้ในบ้านนักเรียน 
 

Google 

classroom 

 

5  

4 21 – 25 

มิ.ย. 64 

1.การนำเสนอผลงานการทำมาม่า

ผัดขี้เมา หรืออาหารอ่ืนๆ ที่หา

วัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน  

Google 

meet 

Skp online 

- ttps://www.wongnai.com/re
cipes/ugc/dd2d715f7ac3430
7bd7e6112037b0351?ref=ct 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ

ผลงาน 
 

Google 

classroom 

5  

5 28 มิ.ย. 

– 

2 ก.ค. 

64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอน 

การทำเส้นใหญ่ผัดซีอ้ิว 
 

 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/

watch?v=4MScM_rmzH8 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การทำเส้นใหญ่

ผัดซีอิ้ว หรืออาหาร

อ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบ

ได้ในบ้านนักเรียน 
 

Google 

classroom 

 

5  

6 5 – 9 

ก.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงานการทำ 

เส้นใหญ่ผัดซีอิ้ว หรืออาหารอื่นๆ  

ที่หาวัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 

Google 

meet 

Skp online 

- https://www.youtube.com/

watch?v=4MScM_rmzH8 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ 

ผลงาน 
 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MScM_rmzH8
https://www.youtube.com/watch?v=4MScM_rmzH8
https://www.youtube.com/watch?v=4MScM_rmzH8
https://www.youtube.com/watch?v=4MScM_rmzH8


สัปดาห์

ที่ 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางใน 

การส่ง

แบบฝึกหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

7 12 – 16 

ก.ค. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอน 

การทำเส้นใหญ่ราดหน้า 
 

 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/

watch?v=YKB5uOe4oeQ 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การทำเส้นใหญ่

ราดหน้า หรือ

อาหารอื่นๆ ที่หา

วัตถุดิบได้ในบ้าน

นักเรียน 
 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

8 19 – 23 

ก.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 

การทำเส้นใหญ่ราดหน้า หรือ

อาหารอื่นๆ ที่หาวัตถุดิบได้ในบ้าน

นักเรียน 
 

Google 

meet 

Skp online 
 

- https://www.youtube.com/

watch?v=YKB5uOe4oeQ 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ

ผลงาน 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

9 26 - 30 

ก.ค. 64 
หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 

ส.ค. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอน 

การทำผัดหมี่ฮ่องกง 
 

 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/

watch?v=H5t7_QQCPfA 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การทำผัดหมี่

ฮ่องกง หรืออาหาร

อ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบ

ได้ในบ้านนักเรียน 
 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKB5uOe4oeQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKB5uOe4oeQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKB5uOe4oeQ
https://www.youtube.com/watch?v=YKB5uOe4oeQ
https://www.youtube.com/watch?v=H5t7_QQCPfA
https://www.youtube.com/watch?v=H5t7_QQCPfA


สัปดาห์

ที่ 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางใน 

การส่ง

แบบฝึกหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

11 9 – 13 

ส.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 

การทำผัดหมี่ฮ่องกง หรืออาหาร

อ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบได้ในบ้าน

นักเรียน 
 

Google 

meet 

Skp online 
 

- https://www.youtube.com/

watch?v=H5t7_QQCPfA 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ

ผลงาน 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

12 16 – 20

ส.ค. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอน 

การทำข้าวผัดต้มยำกุ้ง 
 

 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=jyJ1M9dOCjM 
 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การทำข้าวผัด 
ต้มยำกุ้ง หรือ
อาหารอ่ืนๆ ที่หา
วัตถุดิบได้ในบ้าน
นักเรียน 
 

Google 

classroom 

 

5  

13 23 – 27 

ส.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 

การทำข้าวผัดต้มยำกุ้ง 
 หรืออาหารอ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบได้ใน

บ้านนักเรียน 

Google 

meet 

Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=jyJ1M9dOCjM 
 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ

ผลงาน 

Google 

classroom 

 

5  

14 30 ส.ค. – 

3 ก.ย. 64 
1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอน 

การทำข้าวหน้าไก่ 
 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=4XnfDPCfexM 
 

- 1.การเข้าเรยีน 

2.การทำข้าวหน้าไก ่

หรืออาหารอื่นๆ ที่หา

วัตถุดิบได้ในบ้าน

นักเรียน 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5t7_QQCPfA
https://www.youtube.com/watch?v=H5t7_QQCPfA
https://www.youtube.com/watch?v=jyJ1M9dOCjM
https://www.youtube.com/watch?v=jyJ1M9dOCjM
https://www.youtube.com/watch?v=jyJ1M9dOCjM
https://www.youtube.com/watch?v=jyJ1M9dOCjM
https://www.youtube.com/watch?v=4XnfDPCfexM
https://www.youtube.com/watch?v=4XnfDPCfexM


สัปดาห์

ที่ 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางใน 

การส่ง

แบบฝึกหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

15 6 – 10 

ก.ย. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 

การทำข้าวหน้าไก่ หรืออาหารอ่ืนๆ 

ที่หาวัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 
 

Google 

meet 

Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=4XnfDPCfexM 
 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ

ผลงาน 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

16 13 – 17 

ก.ย. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำข้าวผัดหมู 
 

 

 

Google 

meet 

Skp online 

 

- https://www.youtube.com/
watch?v=OuD5dZqRK14 
 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การทำข้าวผัดหมู 

หรืออาหารอ่ืนๆ ที่

หาวัตถุดิบได้ใน

บ้านนักเรียน 
 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

17 20 – 24 

ก.ย. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 

การทำข้าวผัดหมู หรืออาหารอ่ืนๆ 

ที่หาวัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 
 

Google 

meet 

Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=OuD5dZqRK14 
 

- 1.การเข้าเรียน 

2.การนำเสนอ

ผลงาน 
 

Google 

classroom 

 

5 

 

 

18 27 -28 

ก.ย. 64 

1.ทบทวน/ติดตามงานที่ค้าง 
 

 

 

Google 

meet 

Skp online 

-  - 1.การเข้าเรียน 

2.การมีส่วนร่วม 
 

Google 

classroom 

 

-  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XnfDPCfexM
https://www.youtube.com/watch?v=4XnfDPCfexM
https://www.youtube.com/watch?v=OuD5dZqRK14
https://www.youtube.com/watch?v=OuD5dZqRK14
https://www.youtube.com/watch?v=OuD5dZqRK14
https://www.youtube.com/watch?v=OuD5dZqRK14


สัปดาห์

ที่ 

วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 

ช่องทางใน 

การส่ง

แบบฝึกหัด/ใบ

งาน/ชิ้นงาน 

คะแนน กำหนดส่ง 

(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

18 29 ก.ย.-

1 ต.ค.64 

สอบปลายภาค 20  

19 4 – 6 

ต.ค.64 

สอบปลายภาค 

                    รวมคะแนน 100 

 

 

 

 


