
 
 

 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  
รายวิชาอาหารไทย รหัสวิชา ง20205    

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

รวม 40 ชั่วโมง   1.0  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

นางเรือนคำ  ใหญ่เอี่ยม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี   
อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาว  รายวิชาอาหารไทย  รหัสวิชา ง20205    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7-9   

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

1 25-28 
ต.ค. 65 

- ปฐมนิเทศ 
- วิเคราะห์ผู้เรียน 

🗹 onsite 
 onhand  
 ondemand 

1. การเข้าร่วม 
    กิจกรรม 

- 

2 31 ต.ค. 65 - 
4 พ.ย. 65 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารไทย  
- ประเภทอาหารไทย 
- อุปกรณ์และการใช้งานใน 
  การประกอบอาหาร 
- วิธีการประกอบอาหาร 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=uLcaL-
YjWEc ประเภทอาหารไทย 
https://www.youtube.com/watch?v=f7htHz
h-Wag  อุปกรณ์ประกอบอาหารไทย 1 
https://www.youtube.com/watch?v=UA_Z8
YsNHm8 อุปกรณ์ประกอบอาหารไทย 2 
- ใบความรู้ วิธีการประกอบอาหาร 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การทำใบงาน 
 

10 

3 7-11 
พ.ย. 65 

- การเลือกซื้ออาหารสด 
  ประเภทเนื้อสัตว์ และ 
  ประเภทผัก ผลไม้ 
- การเลือกซื้ออาหารแห้ง 
- การเลือกซื้ออาหาร 
  สำเร็จรูป 
- การประกอบอาหารให้ถูก 
  หลักโภชนาการ 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=XYG51
oHePyI การเลือกซื้ออาหารสด 
https://www.youtube.com/watch?v=tvuzxH
hTDNE  การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป 
https://www.youtube.com/watch?v=GRncu
qSB64c การเลือกซื้ออาหารแห้ง   
- ใบความรู้ หลักการประกอบอาหาร          

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. ทำใบงาน 
4. ทำแบบทดสอบ 

4 14-18 
พ.ย. 65 

5 21-25 
พ.ย. 65 

- อาหารหลัก 5 หมู่ 
- การจัดรายการอาหารมื้อหลัก 
- การจัดตกแต่งอาหาร 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=ye6VL-
f8jIk  อาหารหลัก 5 หมู ่
https://www.youtube.com/watch?v=JsaJCid
0nAM  การจัดตกแต่งอาหารไทย 

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. ทำใบงาน 
4. ทำแบบทดสอบ 

6 28-30 พ.ย. - 
2 ธ.ค. 65 

การประกอบอาหารไทย 
ประเภทอาหารคาว 
- ผัดผกัรวมมิตรใส่กุ้ง 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=
DxnM79ps8Yw  ผัดผักรวมมิตรใส่กุ้ง 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

20 

7 6-9  
ธ.ค. 65 

- แกงจืดเตา้หู้หมูสับ 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=
4EBLqe473AA  แกงจืดเต้าหู้หมูสับ 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLcaL-YjWEc
https://www.youtube.com/watch?v=uLcaL-YjWEc
https://www.youtube.com/watch?v=f7htHzh-Wag
https://www.youtube.com/watch?v=f7htHzh-Wag
https://www.youtube.com/watch?v=UA_Z8YsNHm8
https://www.youtube.com/watch?v=UA_Z8YsNHm8
https://www.youtube.com/watch?v=XYG51oHePyI%20การ
https://www.youtube.com/watch?v=XYG51oHePyI%20การ
https://www.youtube.com/watch?v=tvuzxHhTDNE
https://www.youtube.com/watch?v=tvuzxHhTDNE
https://www.youtube.com/watch?v=GRncuqSB64c
https://www.youtube.com/watch?v=GRncuqSB64c
https://www.youtube.com/watch?v=ye6VL-f8jIk%20%20อาหาร
https://www.youtube.com/watch?v=ye6VL-f8jIk%20%20อาหาร
https://www.youtube.com/watch?v=JsaJCid0nAM
https://www.youtube.com/watch?v=JsaJCid0nAM
https://www.youtube.com/watch?v=DxnM79ps8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=DxnM79ps8Yw
https://www.youtube.com/watch?v=4EBLqe473AA
https://www.youtube.com/watch?v=4EBLqe473AA


สัปดาห์ 
ท่ี 

 

วัน/เดือน/ปี 
 

เน้ือหาที่เรียน 
 

ช่องทางเรียน 
วิธีการวดัผล 

และประเมินผล 

 

คะแนน 

8 12-16 
ธ.ค. 65 

- น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=jLI
ObjTb0Yw น้ำพริกกะปิ ผักสด เครื่องเคียง 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

 

9 19-23 ธ.ค. 65 สัปดาห์การวัดและประเมนิผลกลางภาค 20 

10 26-30 ธ.ค. 65 การประกอบอาหารไทย 
ประเภทอาหารหวาน 
- ฟักทองแกงบวด 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=
Ha4VmASc2_w  ฟักทองแกงบวด 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

 

11 3-6  
ม.ค. 66 

- ขนมถั่วแปบ 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=
RYhXCxyoQUo  ขนมถั่วแปบ 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

20 

12 9-13 
ม.ค. 66 

- ขนมชั้น  🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://www.youtube.com/watch?v=r
a9rgtU1rWg  ขนมชั้น 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

13 17-20 
ม.ค. 66 

- บัวลอย 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 
https://cooking.kapook.com/view139409.ht
ml  บัวลอย 

1. การปฏิบัติงาน 
2. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหา 
3. การนำเสนอ 
    ผลงาน 

14 23-27  
ม.ค. 66 

- การคำนวณต้นทุน กำไร  
  ราคาขาย 
 

🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/38qxxAh  

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การทำใบงาน 

10 

15 30-31 ม.ค. , 
1-3 ก.พ. 66 

- การทำบัญชีรายรับ-จ่าย 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand  
https://bit.ly/3ueL2LU   

1. การเข้าเรียน 
2. การมีส่วนร่วม 
    ในช้ันเรียน 
3. การทำใบงาน 

16 6-10 ก.พ. 66 ทดสอบก่อนสอบปลายภาค 🗹 onsite  
 onhand  
🗹 ondemand 

1. การปฏิบัติงาน 
3. ผลงานจากการ 
   ประกอบอาหาร 

 

17   13-14 ก.พ. 66 ทดสอบก่อนสอบปลายภาค 

17-18 15-17 ก.พ. , 
20-21 ก.พ. 66 

 

สัปดาห์การวัดและประเมนิผลปลายภาค 
 

20 

 

อัตราส่วนให้คะแนนการเรียนคือ 
คะแนนเก็บระหว่างเรียน : คะแนนสอบกลางภาค : คะแนนสอบปลายภาค = 60 : 20 : 20 

https://www.youtube.com/watch?v=jLIObjTb0Yw
https://www.youtube.com/watch?v=jLIObjTb0Yw
https://www.youtube.com/watch?v=Ha4VmASc2_w
https://www.youtube.com/watch?v=Ha4VmASc2_w
https://www.youtube.com/watch?v=RYhXCxyoQUo
https://www.youtube.com/watch?v=RYhXCxyoQUo
https://www.youtube.com/watch?v=ra9rgtU1rWg
https://www.youtube.com/watch?v=ra9rgtU1rWg
https://cooking.kapook.com/view139409.html
https://cooking.kapook.com/view139409.html
https://bit.ly/38qxxAh
https://bit.ly/3ueL2LU

