
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว 

รายวิชาอาหารว่าง รหัสวิชา ง20207 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/7-1/9 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

เวลาเรียน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รวม  40  ชั่วโมง   1  หน่วยกิต 

 
นางจงกลนี  ช้อนทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   

อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธาน ี

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวรายวิชาอาหารว่าง รหัสวิชา ง20207 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-1/9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์
ที่ 

วัน/เดือน/
ปี 

เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 
ประเมินผล 

ช่องทางใน 
การส่งแบบฝึก
หัด/ใบงาน/ชิ้น

งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

1 1–4  
มิ.ย. 64 

ปฐมนิเทศนักเรียน เกี่ยวกับ 
1.การเรียนรายวิชาอาหารว่าง 
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.ประเภทของอาหารว่าง Google 
meet 
Skp online 
 

- https://sites.google.com/site
/webdesign325107552103/5
335410118-serc-laew-
kha/prapheth-khxng-xahar-
wang 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การศึกษา
ประเภทของอาหาร
ว่าง 
 

Google 
classroom 

 

10 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 
ช่องทางใน 

การส่งแบบฝึก
หัด/ใบงาน/ชิ้น

งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

3 14 – 18 
มิ.ย. 64  

1. ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำขนมปังไข่ดาวหลุม 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=A75OIyh_dpM 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำขนมปังไข่
ดาวหลุม หรือขนม
อ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบ
ไดใ้นบ้านนักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5  

4 21 – 25 
มิ.ย. 64 

1.การนำเสนอผลงานการทำขนม
ปังไข่ดาวหลุม หรือขนมอ่ืนๆ  
ทีห่าวัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 

Google 
meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/
watch?v=A75OIyh_dpM 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การนำเสนอ
ผลงาน 
 

Google 
classroom 

5  

5 28 มิ.ย. – 
2 ก.ค. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำขนมปังแซนวิชโรล 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/watch?v=y2as
sBRmOq8 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำขนมปัง
แซนวิชโรล หรือ
ขนมอ่ืนๆ ที่หา
วัตถุดิบได้ในบ้าน
นักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5  

6 5 – 9 
ก.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงานการทำขนม
ปังแซนวิชโรลหรือขนมอ่ืนๆ ที่หา
วัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 

Google 
meet 
Skp online 

- https://www.youtube.com/
watch?v=y2assBRmOq8 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การนำเสนอ
ผลงาน 
 

Google 
classroom 

 

5 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 
ช่องทางใน 

การส่งแบบฝึก
หัด/ใบงาน/ชิ้น

งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

7 12 – 16 
ก.ค. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำยำอกไก่ 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.wongnai.com/recip
es/spicy-salad-tender-chicken-
breast 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำยำอกไก่
หรืออาหารอ่ืนๆ  
ทีห่าวัตถุดิบได้ใน
บ้านนักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

8 19 – 23 
ก.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 
การทำยำอกไกห่รืออาหารอื่นๆ  
ทีห่าวัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.wongnai.com/r
ecipes/spicy-salad-tender-
chicken-breast 
 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การนำเสนอ
ผลงาน 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

9 26 - 30 
ก.ค. 64 

หยุดให้นักเรียนได้มีเวลาสะสางภาระงานที่ได้รับ 

10 2 – 6 
ส.ค. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำกุ้งอบวุ้น 
 
 

Google meet 
Skp online 

 

- https://www.wongnai.com/recipes/shrim
p-potted-with-vermicelli 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำกุ้งอบวุ้น
เส้น หรืออาหาร
อ่ืนๆ ที่หาวัตถุดิบ
ไดใ้นบ้านนักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

11 9 – 13 
ส.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 
การทำกุ้งอบวุ้นเส้น หรืออาหาร
อ่ืนๆ ทีห่าวัตถุดิบได้ในบ้าน 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.wongnai.com/r
ecipes/shrimp-potted-with-
vermicelli 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การนำเสนอ
ผลงาน 

Google 
classroom 

 

5 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 
ช่องทางใน 

การส่งแบบฝึก
หัด/ใบงาน/ชิ้น

งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

12 16 – 
20ส.ค. 

64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำขนมปังปิ้งเสียบไม้ 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=8SdYCy3HtsU 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำขนมปังปิ้ง
เสียบไม้ หรือขนม
อ่ืนๆ ทีห่าวัตถุดิบ
ไดใ้นบ้านนักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5  

13 23 – 27 
ส.ค. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 
การทำขนมปังปิ้งเสียบไม ้หรือขนม
อ่ืนๆ ทีห่าวัตถุดิบได้ในบ้าน
นักเรียน 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=8SdYCy3HtsU 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การนำเสนอ
ผลงาน 

Google 
classroom 

 

5  

14 30 ส.ค. 
– 

3 ก.ย. 
64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำบัวลอยเผือก 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=2Vd4rPfhqQ4 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำบัวลอย
เผือก หรือขนม
อ่ืนๆ ทีห่าวัตถุดิบ
ไดใ้นบ้านนักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

15 6 – 10 
ก.ย. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 
การทำบัวลอยเผือก หรือขนมอ่ืนๆ 
ทีห่าวัตถุดิบได้ในบ้านนักเรียน 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=2Vd4rPfhqQ4 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การนำเสนอ
ผลงาน 

Google 
classroom 

 

5 
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สัปดาห์

ที่ 
วัน/เดือน/

ปี 
เนื้อหาที่เรียน ช่องทางเรียน วิธีการวัดผล 

ประเมินผล 
ช่องทางใน 

การส่งแบบฝึก
หัด/ใบงาน/ชิ้น

งาน 

คะแนน กำหนดส่ง 
(ถ้าเป็นชิ้น 

งาน) 
online onair ondemand onhand 

16 13 – 17 
ก.ย. 64 

1.ศึกษาส่วนผสมและขั้นตอนการ
ทำฟักทองแกงบวด 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=7lciqU8uvjk 

- 1.การเข้าเรียน 
2.การทำฟักทอง
แกงบวด หรือขนม
อ่ืนๆ ทีห่าวัตถุดิบ
ไดใ้นบ้านนักเรียน 
 

Google 
classroom 

 

5 
 

 

17 20 – 24 
ก.ย. 64 

1.การนำเสนอผลงาน 
การทำฟักทองแกงบวด หรือขนม
อ่ืนๆ ทีห่าวัตถุดิบได้ในบ้าน 
 

Google 
meet 
Skp online 
 

- https://www.youtube.com/
watch?v=7lciqU8uvjk 

- 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 

 

-  

18 29 ก.ย.-

1 ต.ค.64 

สอบปลายภาค 20 

 

 

19 4 – 6 

ต.ค.64 

สอบปลายภาค 

                    รวมคะแนน 100 
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