
 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  
รายวิชาอาหารว่าง  รหัสวิชา ง20207  สาระเพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7-9   ภาคเรียนท่ี 1  ปกีารศึกษา 2565 
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 40 ชั่วโมง   1.0 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  รายวิชาอาหารว่าง  รหัสวิชา ง20207  สาระเพิ่มเติม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-9  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

1 9-12                   
พ.ค. 65 

บูรณาการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

🗹 onsite 1. การเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
2. ชิ้นงาน 

- 

2 17-20 
พ.ค. 65 

- ปฐมนิเทศ 
- ความหมายความสำคัญ 
  ของอาหารว่างประเภท 
  ต่าง ๆ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 

- 

3 23-27 
พ.ค. 65 

1. ประเภทของอาหารว่าง 
2. วัตถุดิบที่ใช้ประกอบ 
   อาหารว่าง 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
     -  ใบความรู ้ความหมายและประเภท 
        อาหารว่าง 
     -  ใบความรู ้10 อาหารว่างที่แคลอร่ีต่ำ 
https://bit.ly/3xvOTpY ประเภทอาหารว่าง 
https://bit.ly/3Kd0Xz3  คำศัพท์วัตถุดิบ 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. ทำแบบทดสอบ 
 

10 

4 30-31 พ.ค. , 
1-3 มิ.ย. 65 

อาหารว่างประเภทคาว 
1. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
    ขั้นตอนการทำอาหาร 
   - อุปกรณ์ในการทำอาหาร 
   - การเตรียมและการ 
     ประกอบอาหาร 
   - ขนมปังไข่ดาว 
   - ขนมปังไข่เจียวชีส 
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองจาก Youtube
หรือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3wPvdNw อุปกรณ์ 
https://bit.ly/3vgNDWd การเตรียมและประกอบ 
https://bit.ly/3IZb1uO 
https://bit.ly/3uC2mtj 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
 

20 

5 6-10  
มิ.ย. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำข้าวผัด    
   - ข้าวผัดไข่ (เกาหลี) 
   - ข้าวผัดหมู-ไข่ 
   - สปาเก็ตตี้ขี้เมา 
   - ผัดไทยกุ้งสด 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/35tLVXv 
https://bit.ly/3DtTg5S 
https://bit.ly/3qTKKrR 
https://bit.ly/3uNNmIV 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

 

https://bit.ly/3xvOTpY
https://bit.ly/3Kd0Xz3
https://bit.ly/3wPvdNw
https://bit.ly/3vgNDWd
https://bit.ly/3IZb1uO
https://bit.ly/3uC2mtj
https://bit.ly/35tLVXv
https://bit.ly/3DtTg5S
https://bit.ly/3qTKKrR
https://bit.ly/3uNNmIV


สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

6 13-17              
มิ.ย. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำแซนวิช    
   - แซนวิชโรล 
   - แซนวิชไส้กรอก 
   - แฮมเบอเกอร์ 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

https://bit.ly/3IWW38W 
https://bit.ly/3LAmdA6 
https://bit.ly/3DsnEgZ 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

 

7 20-24 
มิ.ย. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำสลัด    
   - สลัดโรลไข่ต้ม 
   - สลัดผักผลไม้รวม 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/3K1sZhB 
https://bit.ly/3NxoXjg  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

8 27-30 มิ.ย. , 
1 ก.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำอาหารว่าง 
   ประเภทอบ  
   - มันฝรั่งอบเนย 
   - ขนมปังหน้าหมูอบ 
   - ขนมปังปิ้งเสียบไม้ 
   - เบคอนพันเห็ดย่าง 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

https://bit.ly/3u2pHoZ 
https://bit.ly/3LtuZQe 
https://bit.ly/3LDxKOV 
https://bit.ly/3781vII 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

9 4-8 
ก.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำสารพัดยำ    
   - สูตรน้ำยำ 
   - ยำขนมจีน 
   - ยำผักบุ้งกรอบ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/35z4c5O 
https://bit.ly/3K3YA2v 
https://bit.ly/3DxLUy8  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

10 11-15 
ก.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำอาหารว่าง 
   ประเภทนึ่ง-ต้ม   
   - เกี๊ยวหมูลุยสวน 
   - ขนมจีบหมูต้ม 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

https://bit.ly/3uINh9m 
https://bit.ly/3uTPyOS 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

11 18-22 
ก.ค. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 20 
 

https://bit.ly/3IWW38W
https://bit.ly/3LAmdA6
https://bit.ly/3DsnEgZ
https://bit.ly/3K1sZhB
https://bit.ly/3NxoXjg
https://bit.ly/3u2pHoZ
https://bit.ly/3LtuZQe
https://bit.ly/3LDxKOV
https://bit.ly/3781vII
https://bit.ly/35z4c5O
https://bit.ly/3K3YA2v
https://bit.ly/3DxLUy8
https://bit.ly/3uINh9m
https://bit.ly/3uTPyOS


 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

12 25-29 
ก.ค. 65 

อาหารว่างประเภทหวาน 
1. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำขนม 
- ครองแครงกะทิสด 
- ทับทิมกรอบ 
- ซ่าหริ่มเบญจรงค์ 
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองจาก Youtube
หรือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
ความชอบและสนใจ 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/3LO3DVg 
https://bit.ly/3DIHtAK 
https://bit.ly/37jerLV  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

20 

13 1-5 
ส.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำ    
   - ขนมครกหลุม 
   - ขนมครกม้วน  
   - ขนมบ้าบ่ินมันม่วง 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/3JepeEo 
https://bit.ly/3DP1Zjo 
https://bit.ly/3KkxJPG  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

14 8-12 
ส.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำ    
   - ขนมใส่ไส้มะพร้าวอ่อน  
   - ข้าวต้มมัด   
   - ขนมตาล  

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/3ugg1r8   
https://bit.ly/3DMCZcz 
https://bit.ly/3KeQRi8  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

15 15-19 
ส.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำ    
   - ทองหยิบ/ทองหยอด 
   - เม็ดขนุน 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3yyM33Q 
https://bit.ly/3KZ0AZp  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

16 22-26 
ส.ค. 65 

1. การนำเสนอผลงาน 
    นักเรียนรายคน 
2. ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และ 
   ขั้นตอนการทำ    
   - วุ้น 
   - เต้าหู้นมสด 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://bit.ly/3kYvXZo  
https://bit.ly/3PlBZBw  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

 
 
 
 

https://bit.ly/3LO3DVg
https://bit.ly/3DIHtAK
https://bit.ly/37jerLV
https://bit.ly/3JepeEo
https://bit.ly/3DP1Zjo
https://bit.ly/3KkxJPG
https://bit.ly/3ugg1r8
https://bit.ly/3DMCZcz
https://bit.ly/3KeQRi8
https://bit.ly/3yyM33Q
https://bit.ly/3KZ0AZp
https://bit.ly/3kYvXZo
https://bit.ly/3PlBZBw


 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

17 29-31 ส.ค. , 
1-2 ก.ย. 

- การคำนวณต้นทุน กำไร  
  ราคาขาย 
 

🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/38qxxAh  
https://bit.ly/3KfmPLd  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

10 

18 5-9  
ก.ย. 65 

- การทำบัญชีรายรับ-จ่าย 🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/3ueL2LU   
https://bit.ly/3v1qXrt (Microsoft Excel) 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 
 

19 12-16 
ก.ย. 65 

ทบทวน 🗹 online (Google meet Skp online) 
 onair  
🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

 - 

20 1 9-23  
ก.ย. 65 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 20 

 
อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 

คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 

https://bit.ly/38qxxAh
https://bit.ly/3KfmPLd
https://bit.ly/3ueL2LU
https://bit.ly/3v1qXrt

