
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

เร่ือง อาหารและโภชนาการ 

ง21102 การงานอาชีพ 1      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                      เวลา      8     ชั่วโมง 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

มาตรฐาน 

 ง 1.1  เข้าใจการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ  ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการท างาน มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
ตัวชี้วัด 
 ง  1.1 ม.1/1  วิเคราะห์ข้ันตอนการท างานตามกระบวนการท างาน  
 ง  1.1 ม.1/2  ใช้กระบวนการกลุ่มในการท างานด้วยความเสียสละ  
 ง  1.1 ม.1/3  ตัดสินใจแก้ปัญหาการท างานอย่างมีเหตุผล 
 
สาระส าคัญ 
 1. อาหารเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ การประกอบอาหารท้ังอาหารคาวและอาหารหวาน
ให้อร่อย น่ารับประทาน มีประโยชน์และปลอดภัยนั้น ต้องผ่านกระบวนการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง
อาหารท่ีสะอาดและถูกวิธี ซึ่งผู้ประกอบอาหารจ าเป็นต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติเป็นประจ าเพื่อให้เกิดทักษะและ
ความช านาญ 
 2. การบริการอาหารเป็นงานอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับประทานอาหารในเรื่องของการจัดโต๊ะ
อาหาร การเสิร์ฟอาหาร และการจัดเก็บอุปกรณ์รับประทานอาหาร ซึ่งมีท้ังการบริการอาหารให้แก่สมาชิกใน
ครอบครัวและการบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 
สาระการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (knowledge) 
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหาร 
  1.1   การเตรียมอาหาร 
  1.2   การประกอบอาหาร 
  1.3   การจัดอาหาร 
  1.4   การตกแต่งอาหาร 
 2.  การบริการอาหาร 
  2.1   ความหมายของการบริการอาหาร 



  2.2   การบริการอาหารในครอบครัว 
  2.3   การบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 
 
สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-   
ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 

1. กระบวนการกลุ่ม 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้  
 อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการท างาน   รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ความสามารถในการส่ือสาร    ความสามารถในการคิด 
 ความสามารถในการแก้ปัญหา    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
การบูรณาการ 
 บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ศิลปะ      
 บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
 บูรณาการอื่น ๆ (ระบุ) :  งาน/โครงการ/กิจกรรม      
ภาระงาน/ช้ินงาน 

     1.    ช้ินงานท่ี 3.1 เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารจานเดียวและอาหารหวาน 
 2.    ช้ินงานท่ี 3.2 เรื่อง การบริการอาหารในครอบครัวและการบริการอาหารในการจัดเล้ียง 

  3.    กิจกรรม การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารจานเดียวและอาหารหวาน 
4.    กิจกรรม การบริการอาหาร  
5.    ผลงานอาหารจานเดียวและอาหารหวานของนักเรียน 
 

 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมินผล 

ประเมินก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ 

 
ตรวจแบบทดสอบก่อน
เรียน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

ประเมินระหว่างเรียน 
1)ท าช้ินงานท่ี3.1 
2)ท าช้ินงานท่ี3.2 
3)พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 
4)คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
5)สมรรถนะส าคัญ
ผู้เรียน 
 

 
ตรวจช้ินงานท่ี 3.1 
ตรวจช้ินงานท่ี 3.2 
สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 
สังเกตความมีใฝ่เรียนรู้ 
 
สังเกตความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

 
ช้ินงานท่ี 3.1 
ช้ินงานท่ี 3.2 
แบบสังเกตพฤติกรรม
การท างานรายบุคคล 
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
แบบประเมินสมรรถนะ
ส าคัญผู้เรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 
 
ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ประเมินหลังเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี3 
เรื่อง อาหารและ
โภชนาการ 

 
ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

 ▪   สื่อการเรียนรู้ 
 1.    ช้ินงานท่ี3.1 เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารจานเดียว และอาหารหวาน 
 2.    ช้ินงานท่ี 3.2 เรื่อง การบริการอาหารในครอบครัว และการบริการอาหารในการจัดเล้ียง        
รูปแบบต่าง ๆ  

2.    ภาพอาหารจานเดียว และอาหารเป็นส ารับ 
 3.   ภาพอาหารหวานหรือขนมหวาน 
 4.    ภาพอาหารต่าง ๆ ท่ีจัดและตกแต่งอย่างสวยงาม 



 5. บัตรค าช่ืออาหารและแถบประโยควิธีการจัดและตกแต่งอาหาร 
 6. สลากช่ืออาหารจานเดียว และอาหารหวาน 
 7. สถานการณ์เกี่ยวกับการจัดโต๊ะอาหาร 
 8. อาหารและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะอาหารและบริการอาหาร 
 9. เครื่องปรุง อาหารสด อาหารแห้ง และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารจานเดียวและอาหารหวาน 
 

▪   แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- แหล่งข้อมูลสาระสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การเตรียมอาหาร             จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

 1.   ให้นักเรียนสังเกตภาพอาหาร จากนั้นร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
ภาพท่ีนักเรียนเห็น คือภาพอะไร (ตัวอย่างค าตอบ ภาพอาหาร) 
นักเรียนเคยท าอาหารหรือเคยช่วยผู้ปกครองท าอาหารหรือไม่  

(ตัวอย่างค าตอบ เคย) 
นักเรียนเคยท าหรือเคยช่วยผู้ปกครองท าอาหารอะไรบ้าง (นักเรียนตอบ 

ตามประสบการณ์) 
 

อาหารท่ีนักเรียนเคยท า มีข้ันตอนการท าอย่างไรบ้าง (นักเรียนตอบ 
ตามประสบการณ์) 

นักเรียนคิดว่าก่อนการประกอบอาหารทุกครั้งการเตรียมอาหารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 
หรือไม่ เพราะอะไร (ตัวอย่างค าตอบ จ าเป็น เพราะจะช่วยให้ขั้นตอนการประกอบอาหาร 
รวดเร็วขึ้น) 

2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การเตรียมอาหารเป็นการน าอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องปรุงรส
มาเตรียมพร้อมไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร 

3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การเตรียมอาหาร แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
การเตรียมอาหาร คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การน าอาหารสด อาหารแห้ง  

และเคร่ืองปรุงรสมาเตรียมพร้อมไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร) 
การเตรียมอาหารมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ช่วยให้การประกอบอาหาร 

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยให้อาหารสะอาด ช่วยให้ปริมาณอาหารและปริมาณเคร่ืองปรุงตรงตามความ
ต้องการ) 

นักเรียนจะน าความรู้เรื่องการเตรียมอาหารไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจ าวัน  
(ตัวอย่างค าตอบ ใช้ในการให้ค าแนะน ากับผูอ้ื่น ใช้ในการเตรียมอาหารก่อนการประกอบอาหาร 
ของตนเอง) 

วิธีการเตรียมอาหาร มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ ล้าง สง เด็ด ปอก หั่น สับ  
ฝาน ซอย บุบ โขลก ชั่ง ตวง) 

การล้าง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ เป็นการใช้ท าให้อาหารสะอาด โดยมีมือช่วย 
ถูอาหารเบาๆ เพื่อให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกหลุดออกไป) 
 

การสง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ เปน็การใช้มือช้อนอาหารที่เป็นชิ้นหรือเป็นฝอย 
ขึ้นจากน้ าเพือ่ให้สะเด็ดน้ า) 



การเด็ด คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ เป็นการใช้มือท าให้ก้านหรือใบผักขาด 
ออกจากกัน) 

การปอก คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การใช้มีดหรือมือลอกเปลือกอาหารออกไป) 
การหั่น คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การใช้มีดท าให้อาหารขาดออกจากกันเป็นชิน้ 

ตามต้องการ โดยมือหนึ่งจับมีด อีกมือหนึ่งจับอาหารวางบนเขียง กดมีดเลื่อนไปข้างหน้าแล้วลากกลับมา
เร็ว ๆ) 
 

การสับ คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การใช้มีดขนาดใหญ่ ท าให้อาหารขาดจากกัน 
เป็นชิ้น ๆ หรือละเอียด โดยยกมีดให้สูงแล้วกดลงให้ถูกอาหารนั้นอย่างแรงและเร็ว) 

การฝาน คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารเป็นแผน่หรือชิ้นบาง ๆ  
โดยใช้มือหนึ่งจับมีด และอีกมือหนึ่งจับอาหารไว้ในฝ่ามือหรือวางบนเขียง แล้วกดมีดลงบน 
อาหารนั้น) 

การซอย คืออะไร (การท าใหอ้าหารเปน็ชิ้นฝอย ๆ โดยมือหนึ่งจับอาหาร 
วางบนเขียง อีกมือหนึ่งกดมีดไปข้างหน้านิดหน่อย ยกข้ึนถ่ี ๆ เร็ว ๆ) 

การบุบ คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารพอช้ าหรือพอแตก โดยใช้มีด 
ขนาดใหญ่ออกแรงกดลงบนอาหารหรือใช้ลูกครกกระแทกเบา ๆ) 

การโขลก คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารเหนียวและนุ่ม โดยใส่อาหาร 
ลงในครกแล้วใช้ลูกครกกระแทกลงไปแรง ๆ) 

การช่ัง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การก าหนดปริมาณเคร่ืองปรุงของอาหารให้ได้ 
ตามต ารับอาหาร โดยปรับเข็มตาชั่งให้ตรงเลขศูนย์ วางอาหารลงบนเคร่ืองชั่ง อ่านน้ าหนัก แล้วหยิบ
อาหารที่ช่ังแล้วใส่ลงในถ้วยที่เตรียมไว้) 

การตวง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การก าหนดปริมาณเคร่ืองปรุงของอาหารให้ได้ 
ตามต ารับอาหาร โดยตักหรือเทอาหารใส่ถ้วยตวงหรือช้อนตวง ใช้สันมีดปาดอาหารที่ล้นออกมาให้พอดี
กับขอบถ้วยตวงหรือช้อนตวง แล้วเทใส่ถ้วยหรือจานที่เตรียมไว้) 

4.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เพื่อเล่นเกม เตรียมอาหาร โดยครูแจกกระดาษ A4 ให้แต่ละ
กลุ่ม กลุ่มละ 3 แผ่น เมื่อได้กระดาษแล้วให้แต่ละกลุ่มเขียนช่ือสมาชิกในกลุ่มลงในกระดาษ แผ่นท่ี 1 

5.   ครูเขียนค าถามวิธีการเตรียมอาหารลงบนกระดานเป็นข้อๆ  ดังนี้ 
1.   ล้าง      ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
2.   สง      ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
3.   เด็ด      ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
4.   ปอก    ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
5.   หั่น      ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 



6.   สับ      ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
7.   ฝาน     ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
8.   ซอย     ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
9.   บุบ     ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
10.  โขลก  ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
11.  ช่ัง      ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 
12.  ตวง    ใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง 

จากนั้นให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันพิจารณาการเตรียมอาหารวิธีต่างๆ ว่า การเตรียมอาหาร 
แต่ละวิธีใช้กับการเตรียมผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงอะไรบ้าง  เขียนช่ือผัก ผลไม้ และเครื่องปรุงต่างๆ ท่ีต้อง
เตรียมด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุด ในเวลา 20 นาที  

เมื่อครบ 20 นาที แล้ว ให้แต่ละกลุ่ม น ากระดาษค าตอบมาส่งครู แล้วให้ตัวแทน 
แต่ละกลุ่ม ออกมารับกระดาษค าตอบของกลุ่มตนเองจากครู ออกไปน าเสนอหน้าช้ันเรียน ให้เพื่อน ๆ และ
ครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อน าเสนอครบทุกกลุ่มแล้ว กลุ่มใดท่ีเขียนค าตอบได้มากและถูกต้อง
ท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีชนะ 
 6. ให้ ตั วแทนนั ก เรี ยนออกมาสรุ ป วิ ธี ก าร เตรี ยมอาหาร เป็น แผนภาพความ คิดแบบ 
ใยแมงมุมลงบนกระดาน ดังตัวอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.   ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนภาพวิธีการเตรียมอาหารว่า
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

8.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
  ถ้าไม่มีการเตรียมอาหาร จะส่งผลต่อการประกอบอาหารอย่างไร 

 9.   ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
   ถ้าต้องการความสะดวกรวดเร็วในการประกอบอาหาร ควรเตรียมอาหารสด อาหารแห้ง และ
เครื่องปรุงรสไว้ให้พร้อม 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง วิธีการประกอบอาหาร                 จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. 1.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของการประกอบอาหาร  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
   ถ้านักเรียนมีไข่ไก่ 1 ฟอง และนักเรียนรู้สึกหิวมาก นักเรียนจะรับประทาน 
ไข่ไก่ดิบทันทีหรือน าไข่ไก่ไปทอดให้สุกก่อนจึงรับประทาน เพราะเหตุใด (ตัวอย่างค าตอบ  
น าไข่ไก่ไปทอดให้สุกก่อนจึงรับประทาน เพราะปลอดภัย) 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การประกอบอาหาร เป็นการปรุงอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ ท า
ให้อาหารมีสี รสชาติ และกล่ินของอาหารท่ีน่ารับประทาน โดยค านึงถึงการสงวนคุณค่าทางอาหารเป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ในขณะประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหารต้องฝึกสังเกตการเปล่ียนแปลงของอาหารจากดิบไปสุก
เพื่อจะได้รู้ว่าอาหารท่ีสุกพอดีนั้นเป็นอย่างไร และฝึกชิมอาหารเพื่อจะได้รู้จักปรับเปล่ียนรสชาติอาหารให้
เหมาะสม 

3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การประกอบอาหาร แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครู 
ใช้ค าถาม ดังนี้ 

  การประกอบอาหารหมายถึงอะไร (ตัวอย่างค าตอบ วิธีการท าอาหารดิบให้สุก) 
  การประกอบอาหารท่ีมีคุณภาพควรค านึงถึงส่ิงใดเป็นส าคัญ (ตัวอย่างค าตอบ 

การสงวนคุณค่าทางอาหาร การฝึกสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร) 
วิธีการประกอบอาหาร มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ การลวก การรวน  

การต้ม การนึ่ง การตุ๋น การปิ้ง การย่าง การคั่ว การเจียว การทอด การผัด การหุง) 
การลวก คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุกเร็ว หรือท าให้หมดกลิ่น 

ที่ไม่ต้องการ โดยใส่อาหารลงไปในน้ าเดือด เม่ืออาหารเปลี่ยนสีให้ตักขึ้น) 
การรวน คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุกด้วยน้ ามันหรือ 

น้ าปริมาณน้อย โดยใสอ่าหารลงไปในน้ ามัน หรือน้ าร้อนในกระทะ คนพอสุกแล้วตักขึ้น) 
การต้ม คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุก โดยน าอาหารใส่หม้อพร้อม 

กับน้ าแล้วต้ังไฟให้เดือด) 
การนึ่ง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุก โดยน าอาหาร 

วางบนชั้นวางของหรือลังถึงเหนือหม้อที่มีน้ าเดือดแล้วปิดฝาครอบไม่ให้ไอน้ าออก) 
การตุ๋น คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุกจนเปื่อยนุ่ม โดยน าอาหาร 

ใส่ภาชนะต้ังไฟหรือเหนือภาชนะอีกใบหนึ่งที่มีน้ าเดือดและมีฝาปิด) 
การปิ้ง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารแห้งสุก โดยวางบนตะแกรง 

เหนือไฟอ่อน ๆ จนกระท่ังสุก) 



การย่าง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสดสุก โดยวางบนตะแกรง 
เหนือไฟอ่อน ๆ จนสุกทั้งข้างนอกและข้างใน) 

การค่ัว คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุกโดยใส่อาหารลงในกระทะ  
และใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามถือ เช่น ทัพพี หรือตะหลวิ เขี่ยคนอาหารกลับไปกลับมาจนสุกหรือเกรียมกรอบตาม
ต้องการ) 

การเจียว คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารท่ีละเอียดหรือเป็นฝอยสุกหรือ 
กรอบด้วยน้ ามัน โดยตักน้ ามันใส่กระทะแล้วใส่อาหารลงไป คนเร่ือย ๆ จนสุกตามต้องการ) 
 

การทอด คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุกด้วยน้ ามัน โดยตักน้ ามัน 
ใส่กระทะต้ังไฟให้ร้อนแล้วใส่อาหารลงไป พอเหลืองหรือสุกตักขึ้นให้สะเด็ดน้ ามัน) 

การผัด คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารชนิดเดียวหรือหลายชนิดสุก 
รวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวและมีรสชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใส่อาหารลงในน้ ามันหรือ 
กะทิร้อน ๆ) 

การหุง คืออะไร (ตัวอย่างค าตอบ การท าให้อาหารสุก โดยน าอาหารใส่หม้อพร้อม 
กับน้ า เม่ือจวนสุกรินน้ าออกให้หมดและต้ังไฟต่อไปจนสุก หรือใสน่้ าพร้อมอาหารที่ต้องการให้พอเหมาะ 
ซ่ึงเม่ือน้ าแห้งอาหารจะสุกพอดีโดยไม่ต้องรินน้ าออก) 
 4. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 12 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับสลากวิธีการประกอบอาหารกลุ่มละ 
 1 วิธี โดยไม่ซ้ ากัน แล้วร่วมกันระดมความคิดยกตัวอย่างช่ืออาหารท่ีท าให้สุกด้วยวิธีท่ีจับสลากได้ให้มากท่ีสุด 
จากนั้นส่งตัวแทนน าเสนอหน้าช้ันเรียนทีละกลุ่ม เป็นแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมบนกระดาน ดังตัวอย่าง
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไข่เจียว 

ไก่ทอด 

ทอดมัน กล้วยทอด 

แกงส้ม 

ต้มโคล้ง ต้มจืด 

ต้มย ำ 

ไข่ต้ม 
สุกี้น้ ำ ไข่ดำว 

ปลำทอด 

ต้ม ทอด 



 
 

                ตัวอย่างสลาก 
   

ปิ้ง   ต้ม   นึ่ง   ย่าง    
 

ตุ๋น   เจียว   ทอด   หุง    
 

ค่ัว   รวน   ลวก  ผัด 
 
 
5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า  แผนภาพท่ีแต่ละกลุ่มน าเสนอถูกต้อง

หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 

การประกอบอาหารในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
7.   ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การประกอบอาหารเป็นการปรุงอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ ท าให้อาหารมีสี รสชาติ 

และกล่ินของอาหารท่ีน่ารับประทาน โดยค านึงถึงการสงวนคุณค่าทางอาหารเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง อาหารจานเดียว        จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. 1.   ให้นักเรียนสังเกตภาพอาหารจานเดียว 1 อย่าง (ภาพท่ี 1) เช่น ก๋วยเต๋ียวราดหน้า  
บะหมี่น้ า และภาพอาหารเป็นส ารับ (ภาพท่ี2) เช่น ข้าวสวย แกงจืด ไข่เจียว ผัดผัก แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้ค าถามดังนี้ 
   ภาพท่ี 1  เป็นภาพอะไร (ตัวอย่างค าตอบ ภาพก๋วยเต๋ียวราดหน้า) 
   ภาพท่ี 2  เป็นภาพอะไร (ตัวอย่างค าตอบ ภาพข้าวสวย แกงจืด ไข่เจียว ผัดผัก) 
   อาหารในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2  แตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ภาพที่ 1  
เป็นอาหารจานเดียว ภาพที่ 2 เป็นอาหารส ารับ) 

2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า อาหารปรุงส าเร็จ 1 จาน มีปริมาณเพียงพอท่ีจะรับประทานได้อิ่ม 1 
มื้อ โดยไม่ต้องรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารคาวและนิยมรับประทานในมื้อ
กลางวันเราเรียกว่า อาหารจานเดียว 

3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง หลักการส าคัญของการประกอบอาหารจานเดียว และการ 
วางแผนการประกอบอาหารจานเดียว แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

อาหารจานเดียว หมายถึงอะไร (ตัวอย่างค าตอบ อาหารปรุงส าเร็จ 1 จาน 
มีปริมาณเพียงพอที่จะรับประทานได้อิ่ม 1 ม้ือ โดยไม่ต้องรับประทานอาหารอื่นร่วมด้วย ส่วนใหญ่อาหาร
จานเดียวมักจะเป็นอาหารคาวและนิยมรับประทานในม้ือกลางวัน) 

อาหารจานเดียวที่นักเรียนรู้จัก ได้แก่อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ ข้าวผัด  
ก๋วยเต๋ียว ผัดไทย ข้าวหมูแดง ราดหน้า หอยแมลงภู่ทอด กวยจั๊บ ขนมจีนซาวน้ า ข้าวคลุกกะปิ  
ข้าวผัดกะเพรา ข้าวหมกไก่ ข้าวมันไก่ ข้าวราดหน้าไก่ ผัดมะกะโรนี สปาเกตตี สเต๊ก ) 

เพราะเหตุใดการประกอบอาหารจานเดียวแต่ละครั้ง จึงควรมีการวางแผน 
การท างาน (ตัวอย่างค าตอบ เพื่อให้การประกอบอาหารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นขัน้เปน็ตอน) 

อาหารจานเดียวมีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ เปน็อาหารที่มีประโยชน์  
มีวิธีการท าที่ง่าย สะดวกในการรับประทาน)  

    การประกอบอาหารจานเดียวมีหลักการส าคัญอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ 
   1.   มีประโยชน์ คือ มีคุณค่าทางอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะสมกับเพศและวัยของผู้
รับประทาน 
   2.   ประหยัด คือ การเลือกใช้อาหารตามฤดูกาลที่มีมากในท้องถ่ิน เพราะจะมีราคาถูก
และเลือกอาหารจานเดียวที่มีขั้นตอนการท าง่าย ๆ เพื่อประหยัดเวลา 
   3.   ปลอดภัย คือ การเลือกใช้อาหารที่สดใหม่ ล้างอาหารให้สะอาด ปรุงอาหารให้สุก
ปราศจากเชื้อโรคและพยาธิ 



   4.   น่ารับประทาน คือ ปรุงแต่งรสชาติอาหารให้อร่อย จัดและตกแต่งอาหารให้มีสีสัน
และรูปแบบน่ารับประทาน) 

การประกอบอาหารจานเดียวแต่ละครั้งต้องมีการวางแผนการท างานอะไรบ้าง  
(ตัวอย่างค าตอบ 

1.   ก าหนดรายการอาหารที่จะท า และเคร่ืองปรุงที่จะใช้ 
2.   ส ารวจอาหารสด อาหารแห้ง และเคร่ืองปรุงรสที่มีอยู่แล้วถ้าขาดเหลือสิ่งใดจึงไป

เลือกซ้ือที่ตลาดมาเพิ่มเติม 
3.   เตรียมอาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองปรุงรส และอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหาร 
4.   ประกอบอาหารตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 
5.   จัด ตกแต่ง อาหารให้น่ารับประทาน 

   6.   เก็บล้างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารและท าความสะอาดบริเวณที่ใช้เตรียมและ
ประกอบอาหาร) 
 4.   ครูอธิบายเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ดังนี้ 
 
   นาซี เลมัค : อาหารเช้าสไตล์มาเลย์ ซึ่งนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายเป็นข้าวท่ีหุงกับ
น้ ากะทิมีกล่ินหอมจากเครื่องเทศ ห่อในใบตองเสิร์ฟพร้อมแกงไก่ แตงกวา ปลา หรือ   เครื่องเคียงอื่น ๆ 
 
 5.   แบ่งกลุ่มนักเรียน 5 กลุ่มให้แต่ละกลุ่มจับสลากช่ืออาหารจานเดียว 1 อย่าง แล้วร่วมกันวางแผน
ประกอบอาหารจานเดียวตามหลักการและขั้นตอนท่ีถูกต้อง จากนั้นส่งตัวแทนน าเสนอผลงานในรูปแบบ
แผนภาพความคิดหน้าช้ันเรียน 
 6. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า  การวางแผนประกอบอาหารจานเดียวของ
แต่ละกลุ่มถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมควรปรับเปล่ียนอย่างไร 7. ให้ นั ก เ รี ยน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
   อาหารจานเดียวที่น่ารับประทานต้องมีลักษณะอย่างไร 
 8. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
        อาหารจานเดียวเป็นอาหารท่ีรับประทานอิ่ม 1 จาน ใน 1 มื้อ การประกอบอาหารจานเดียว
อย่างมีคุณภาพ ต้องปฏิบัติตามหลักการมีประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย น่ารับประทาน และรู้จักวางแผนการ
ประกอบอาหารก่อนลงมือท า 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง อาหารหวานหรือขนมหวาน       จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ให้นักเรียนสังเกตภาพอาหารหวาน 1 อย่าง (ภาพท่ี 1) และอาหารคาว 1 อย่าง 
 (ภาพท่ี 2) แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
   ภาพท่ี 1 เป็นภาพอะไร (ตัวอย่างค าตอบ ภาพบัวลอย) 
   ภาพท่ี 2 เป็นภาพอะไร (ตัวอย่างค าตอบ ภาพก๋วยเต๋ียวราดหน้า) 
   อาหารในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 แตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ อาหาร 
ในภาพที่ 1 มีรสหวานรับประทานหลังอาหารคาว อาหารในภาพที่ 2 เป็นอาหารคาว รับประทานเป็น
อาหารหลักเพื่อให้อิ่มท้อง) 

2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า อาหารประเภทหนึ่งท่ีมีรสหวาน นิยมรับประทาน 
หลังอาหารคาวหรือรับประทานเล่นระหว่างมื้ออาหาร ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของ ไข่ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว นม 
และเนย น ามาปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นึ่ง ต้ม อบ เป็นต้น เราเรียกว่า อาหารหวาน หรือ ขนมหวาน 

3.  ใหน้ักเรียนศึกษาเรื่องอาหารหวานหรือขนมหวานแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

อาหารหวาน หรือ ขนมหวาน หมายถึงอะไร (ตัวอย่างค าตอบ อาหารประเภทหนึ่ง 
ที่มีรสหวาน นิยมรับประทานหลังอาหารคาวหรือรับประทานเลน่ระหว่างม้ืออาหาร ส่วนใหญ่มีส่วนผสม
ของ ไข่ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว นม และเนย น ามาปรุงให้สุกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น นึ่ง ต้ม อบ เป็นต้น) 

อาหารหวาน หรือ ขนมหวาน ท่ีนักเรียนรู้จัก ได้แก่อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ  
บัวลอย ทับทิมกรอบ ปลากริมไข่เต่า ถ่ัวเขียวต้มน้ าตาล ผลไม้ลอยแก้ว ลอดช่อง กล้วยบวชชี ทองหยิบ 
ทองหยอด ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมเปียกปูน ข้าวเหนียวมูนหน้าต่าง ๆ ข้าวต้มผัด       มะพร้าวแก้ว ขนมเค้ก 
คุกก้ี) 

อาหารหวาน หรือ ขนมหวาน มีประโยชน์อย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ เป็นอาหารที่มี 
ประโยชน์ มีวิธีการท าที่ง่าย รับประทานเป็นอาหารว่างได้) 

4. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจับสลากช่ืออาหารหวานหรือขนมหวาน 1 อย่าง แล้ว
ร่วมกันวางแผนประกอบอาหารหวานท่ีจับสลากได้ ตามหลักการและขั้นตอนท่ีถูกต้อง จากนั้นส่งตัวแทน
น าเสนอหน้าช้ันเรียนในรูปแบบแผนภาพความคิด 

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า แต่ละกลุ่มวางแผนการประกอบอาหาร
หวานได้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
   อาหารหวานหรือขนมหวานท่ีปลอดภัยต่อสุขภาพควรเป็นอย่างไร 
7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  



  อาหารท่ีมีรสหวาน นิยมรับประทานหลังอาหารคาวหรือรับประทานเล่นระหว่างมื้ออาหาร 
ส่วนใหญ่มีส่วนผสมของไข่ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว นม และเนย เรียกว่า  อาหารหวานหรือขนมหวาน การ
ประกอบอาหารหวานหรือขนมหวานอย่างมีคุณภาพ ต้องปฏิบัติอย่างมีหลักการและวางแผนก่อนประกอบ
อาหารหวานหรือขนมหวานทุกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง การจัดและตกแต่งอาหาร                                จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้ 
        ส่ิงใดท่ีท าให้อาหารน่ารับประทานมากท่ีสุด 

 2.   ให้นักเรียนสังเกตภาพอาหารท่ีตกแต่งสวยงาม (ภาพท่ี 1) และภาพอาหารชนิดเดียวกับภาพแรก
แต่ไม่มีการตกแต่ง (ภาพท่ี 2) แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

อาหารในภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 แตกต่างกันอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ อาหาร 
ในภาพที่ 1 มีการตกแต่งให้สวยงาม อาหารในภาพที่ 2 ไม่มีการตกแต่ง) 

อาหารในภาพใดน่ารับประทานมากกว่ากัน เพราะเหตุใด (ตัวอย่างค าตอบ อาหาร 
ในภาพที่ 1 เพราะสวยงาม) 

3.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การจัดอาหาร เป็นการน าอาหารท่ีปรุงสุกเสร็จแล้วมาใส่ในภาชนะให้
ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะของอาหาร การตกแต่งอาหารเป็นการท าให้อาหาร 
น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ  

4. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องวิธีการจัด และตกแต่งอาหาร แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

อาหารประเภททอดหรือผัด ควรใส่ภาชนะชนิดใด (ตัวอย่างค าตอบ จานกลมหรือ 
จานเปล) 

อาหารท่ีมีน้ า เช่น ต้มจืด ต้มย า แกงเผ็ด ควรใส่ภาชนะชนิดใด (ตัวอย่างค าตอบ  
ถ้วยใหญ่ก้นลึก) 

อาหารประเภทเครื่องจ้ิม น้ าพริก ควรใส่ภาชนะชนิดใด (ตัวอย่างค าตอบ น้ าพริก 
ควรใส่ถ้วยเล็กก้นลึก แล้ววางบนจานแบนใหญ่ที่มีผักสดหรือผักต้มวางเรียงไว้โดยรอบ) 

ขนมท่ีเป็นห่อ เช่น ขนมถ้วย ขนมใส่ไส้ ข้าวต้มผัด ข้าวเหนียวสังขยา  
ควรจัดอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ควรแยกชนิดของขนม แล้วจัดเรียงใส่จาน ถาด หรือกระจาด  
ให้เปน็ระเบียบสวยงาม) 

อาหารหวานท่ีมีน้ า เช่น บัวลอย ทับทิมกรอบ ผลไม้ลอยแก้ว ควรใส่ภาชนะชนิดใด 
(ตัวอย่างค าตอบ ใส่ในถ้วยใสก้นลึก มีจานรอง เพื่อจะได้เห็นสีสันและลักษณะของขนมได้ชัดเจน) 

ขนมหวานท่ีใช้ในการจัดเล้ียงคนจ านวนมาก ควรจัดวางอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ  
วางเป็นกลุ่มในถาดกลมหรือถาดสี่เหลี่ยมแบน) 
 
 

การตกแต่งอาหารสามารถท าได้ด้วยวิธีใดบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ การแกะสลัก 



พืชผักมาจัดวางในจาน, การน าผักหลากสี หลายรูปทรงมาจัดวางในจานอาหาร, การแกะสลักพืชผักมาใช้
เป็นภาชนะใส่อาหาร, การใช้สีที่สกัดจากพืชผักมาเป็นส่วนผสมของอาหารซ่ึงท าให้มีสีสันสวยงาม, การตัก
ข้าวใส่แม่พิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กดเบา ๆ แล้วเคาะออกมาวางบนภาชนะ,               การท าอาหารให้เป็น
ค า ๆ เพื่อความสะดวกในการรับประทานและความสวยงาม) 
 5.    ครู ติดบัตรค า ช่ืออาหาร และแถบประโยควิ ธี การ จัด และตกแต่งอาหารสลับท่ีกั น 
บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนออกมาช่วยกันจับคู่บัตรค า และแถบประโยคให้สัมพันธ์กัน 
บนกระดานดังตัวอย่าง 
 
 บัตรค าช่ืออาหาร  แถบประโยควิธีการจัดและตกแต่งอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 6. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าการจับคู่บัตรค าช่ืออาหารกับแถบประโยค
การจัดและตกแต่งอาหารบนกระดานสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้าไม่สัมพันธ์กัน ควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
 การจัดและตกแต่งอาหารจะช่วยให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น 

ผัดผักรวมมิตร 

แกงเผ็ด 

แซนวิช 

ข้ำวสวย 

ไก่ทอด 

ทับทิมกรอบ 

ใส่จำนกลมก้นลึก 

 

ใส่ถ้วยใหญ่ก้นลึก 

 

ท ำอำหำรเป็นค ำ ๆ 

กดอัดใส่พิมพ์แล้วเคำะใส่จำน 

 

 ห่ันแตงกวำ มะเขือเทศตำมขวำง 
วำงไว้ข้ำง ๆ ในจำน 

 

ใส่ถ้วยแก้วใสมีจำนรอง 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เร่ือง การประกอบอาหารจานเดียวและประกอบอาหารหวาน จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ การเตรียม ประกอบ จัด และตกแต่งอาหาร โดยครูใช้ค าถาม 
ดังนี้ 

ก่อนจะประกอบอาหารทุกครั้งขั้นตอนแรกที่นักเรยีนต้องท าคืออะไร  
(ตัวอย่างค าตอบ เตรียมอาหาร) 

การเตรียมอาหารมีกี่วิธี มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ 12 วิธี คือ ล้าง สง เด็ด ปอก  
หั่น สับ ฝาน ซอย บบุ โขลก ชั่ง ตวง) 

การประกอบอาหารมีกี่วิธี อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ 12 วิธี คือ การลวก การรวน  
การต้ม การนึ่ง การตุ๋น การปิ้ง การย่าง การคั่ว การเจียว การทอด การผัด และการหุง) 

อาหารจานเดียว ท่ีนักเรียนได้เรียนวิธีการท า มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ  
ข้าวคลุกกะปิ ก๋วยเต๋ียวราดหน้ากุ้ง) 

อาหารหวานท่ีนักเรียนได้เรียนวิธีการท า มีอะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ  
ขนมปลากริมไข่เต่า ทับทิมกรอบ) 

การประกอบอาหารจานเดียว นักเรียนควรค านึงถึงหลักการส าคัญอะไรบ้าง 
(ตัวอย่างค าตอบ มีประโยชน์ ประหยัด ปลอดภัย น่ารับประทาน) 

การประกอบอาหารแต่ละครั้งต้องท าอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ วางแผน 
การท างาน) 

2.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารจานเดียว และ 
อาหารหวาน ท่ีกลุ่มตนเองจะท าอย่างละ 1 รายการ  ลงในแผนภาพ ดังตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคนในกลุ่ม จากนั้นช่วยกัน

เตรียม  ประกอบ  จัดและตกแต่งอาหารจานเดียวและอาหารหวานอย่างละ 1 รายการ ตามแผนท่ีวางไว้  
4.   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าผลงาน อาหารจานเดียวและอาหารหวานของตนเองมาวางไว้โต๊ะกลาง 

และติดช่ือไว้ 

ช่ืออาหารจานเดียว 

............................ 

กำรเตรียม 

..................................................

.................................................

.... 

กำรประกอบ 

..................................................

.................................................

.... 

กำรตกแต่ง 

..................................................

.................................................

.... 

กำรจัด 

..................................................

.................................................

.... 

ช่ืออาหารหวาน 

............................ 

กำรเตรียม 

..................................................

.................................................

.... 

กำรประกอบ 

..................................................

.................................................

.... 

กำรตกแต่ง 

..................................................

.................................................

.... 

กำรจัด 

..................................................

.................................................

.... 



5. ให้นักเรียนร่วมกันสังเกตและชิมอาหารจานเดียวและอาหารหวานของแต่ละกลุ่ม แล้วสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า  อาหารจานเดียวและอาหารหวานของกลุ่มใดน่ารับประทานมากท่ีสุด เพราะเหตุ
ใด อาหารจานเดียวและอาหารหวานของกลุ่มใดต้องปรับปรุง และต้องปรับปรุงในเรื่องใด โดยมีครูให้
ค าแนะน าเพิ่มเติม 

6.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้  
  ถ้านักเรียนต้องเปิดร้านอาหาร นักเรียนจะขายอาหารประเภทใดบ้าง เพราะอะไรจึงเลือก

อาหารประเภทนั้น 
7.   ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
  การประกอบอาหารท้ังอาหารคาวและอาหารหวานให้อร่อย น่ารับประทาน  

มีประโยชน์และปลอดภัยนั้น ต้องผ่านกระบวนการเตรียม ประกอบ จัดและตกแต่งอาหารท่ีสะอาดและถูกวิธี 
ซึ่งผู้ประกอบอาหารจ าเป็นต้องศึกษาและฝึกปฏิบัติเป็นประจ าเพื่อให้เกิดทักษะและ 
ความช านาญ 
 8. ให้นักเรียนท าช้ินงานท่ี  3.1 เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารจานเดียวและอาหาร
หวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เร่ือง การบริการอาหารในครอบครัว                            จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.    ครูเขียนสถานการณ์บนกระดาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ท้ัง 2 สถานการณ์  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 

ทัตชญา จัดโต๊ะรับประทานอาหารในครอบครัวเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร  
(ตัวอย่างค าตอบ เหมาะสม เพราะผู้รับประทานอาหารจะหยิบอุปกรณ์รับประทานอาหารได้สะดวก) 

พิมพ์ชนา จัดโต๊ะรับประทานอาหารในครอบครัวเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร  
(ตัวอย่างค าตอบ ไม่เหมาะสม เพราะผู้รับประทานอาหารต้องเสียเวลาลุกมาหยิบจานชามและช้อนส้อม
เอง)  

ถ้าต้องการจัดโต๊ะอาหารท่ีผู้รับประทานอาหารหยิบอุปกรณ์รับประทานอาหารได้ 
สะดวกควรปฏิบัติตามบุคคลใด (ตัวอย่างค าตอบ ทัตชญา) 

2.  ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การจัดโต๊ะอาหาร  อุปกรณ์รับประทานอาหารให้พร้อมส าหรับการ
รับประทานอาหาร การเสิร์ฟอาหารท่ีปรุงส าเร็จและจัดตกแต่งแล้วให้แก่ ผู้รับประทานอาหารบนโต๊ะ
รับประทานอาหาร รวมท้ังการรับประทานร่วมกันในครอบครัวและการจัดเล้ียงในรูปแบบต่าง ๆ เราเรียกว่า 
การบริการอาหาร 

3.   ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง การบริการอาหารในครอบครัวแล้ว ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้
ค าถาม ดังนี้  

การบริการอาหารมีแนวปฏิบัติอย่างไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ 
  1.  ผู้บริการอาหารควรแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อย ตัดเล็บมือให้สั้น ล้างมือให้สะอาด  
ถ้าผมยาวให้รวบเก็บไว้ และขณะบริการอาหารต้องยิ้มแย้มแจ่มใส 
  2.   จัดวางวัสดุอุปกรณ์รับประทานอาหาร เช่น จาน ช้อน ส้อม แก้วน้ าให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้รับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารอย่างเป็นระเบียบ โดยวางจานไว้หน้าผู้รับประทานอาหาร วางช้อนไว้
ด้านขวาของจาน วางส้อมไว้ด้านซ้ายของจาน วางแก้วน้ าไว้ด้านขวามือเยื้องไปทางด้านบนของจาน  

สถานการณ์ที่ 1  ทัตชญำ จัดโต๊ะอำหำรโดยวำงจำนข้ำวไว้หน้ำผู้รับประทำน วำงชอ้นไว้ด้ำนขวำมือ 

วำงส้อมไว้ด้ำนซ้ำยมือและวำงแก้วน้ ำไว้ด้ำนขวำเหนือจำนและช้อนเล็กน้อย 

สถานการณ์ที่ 2  พมิพ์ชนำ จัดโต๊ะอำหำรโดยวำงจำนข้ำวของทุกคนไว้รวมกัน วำงชอ้นและส้อม

ท้ังหมดไว้บนจำน และแก้วน้ ำวำงไว้ข้ำง ๆ จำน 



  3.  รินน้ าลงในแก้วของผู้ รับประทานอาหารแต่ละคนประมาณ ¾ ของแก้วให้ครบ 
ทุกคน 
  4.  จัดวางอาหารบนโต๊ะ ควรค านึงถึงความสะดวกในการตักอาหารของผู้รับประทานอาหาร
เป็นล าดับ เช่น วางถ้วยอาหารประเภทต้มหรือแกงไว้กลางโต๊ะ แล้ววางจานผัด อาหารทอด น้ าพริกและ
ผักรอบถ้วยต้มหรือแกงถัดออกมาด้านนอก 
  5.   การบริการอาหารประเภทต้มหรือแกงควรอุ่นให้ร้อนก่อนเสิร์ฟ และต้องมีจานรองเสมอ 
  6.  ขณะบริการอาหารให้ยืนเบี่ยงตัวหรือค้อมตัวเล็กน้อย ต้องไม่ให้มือหรือนิ้วสัมผัส อาหาร 
ไม่ไอหรือจามขณะบริการอาหาร เข้าบริการและยกจานอาหารออกให้ถูกทางตามประเภทของอุปกรณ์
รับประทานอาหาร 
  7.   ตักข้าวลงในจานคร้ังแรกแต่พอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป เม่ือข้าวหมดและต้องการ
รับประทานอีก จึงค่อยตักเติมภายหลัง 
  8.   หม่ันสังเกตอาหารบนโต๊ะ ถ้าพร่องให้ยกถ้วยหรือจานอาหารไปตักเติม แล้วจึงยกมาบน
โต๊ะอีกคร้ัง 
  9.  ถ้าช้อนหรือส้อม ของผู้รับประทานอาหารคนใดตกลงพื้น ให้ผู้บริการอาหารเก็บไป แล้ว
น าช้อนส้อมคู่ใหม่มาแทน)  

4. แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มจัดโต๊ะอาหารท่ีรับประทานในครอบครัวและร่วมกันแสดง
บทบาทสมมุติในการบริการอาหารในครอบครัวทีละกลุ่ม และนักเรียนท่ียังไม่ได้แสดงเฝ้าสังเกตดูกลุ่มท่ีแสดง
สลับกัน 

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า กลุ่มใดแสดงบทบาทสมมุติในการบริการ
อาหารในครอบครัวได้ถูกต้องท่ีสุด เพราะเหตุใด กลุ่มใดต้องปรับปรุง เพราะเหตุใด และปรับปรุงในเรื่องใด 
 

6.  ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้  
          นักเรียนคิดว่า เพราะอะไร จึงต้องเรียนรู้การบริการอาหารในครอบครัว 

7.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
   บริการอาหารในครอบครัวควรให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน  

ด้วยการจัดแบ่งหน้าท่ีหรือท างานตามความสมัครใจ และผู้ท่ีมีอาวุโสน้อยกว่าจะบริการผู้ท่ีมีอาวุโส 
มากกว่า 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เร่ือง การบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ      จ านวน 1 ช่ัวโมง 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.   ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดงานเล้ียง โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้ 
ท่ีบ้านของนักเรียนเคยจัดงานเล้ียงหรือไม่ (ตัวอย่างค าตอบ เคย) 

 ท่ีบ้านของนักเรียนเคยจัดงานเล้ียงอะไร (ตัวอย่างค าตอบ งานวันเกิด งานแต่งงาน) 
 รูปแบบในการจัดงานเล้ียงเป็นอย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ จัดแบบโต๊ะจีน) 

นักเรียนช่วยเหลือการจัดงานเล้ียงนี้อย่างไร (ตัวอย่างค าตอบ ช่วยเสิร์ฟอาหาร  
ช่วยล้างชาม) 

2.   ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การบริการอาหารในการจัดเล้ียงขึ้นอยู่กับประเภทของการจัดเล้ียงซึ่ง
แบ่ ง ออก เป็ นประ เภทใหญ่  ๆ  ไ ด้  2  ประ เภท  คือ  ก าร จัด เ ล้ี ย ง แบบไทย  และการ จัด เ ล้ี ย ง  
แบบสากล 

3.  ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ แล้วร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น โดยครูใช้ค าถาม ดังนี้  

การจัดเล้ียงแบบไทยมีการจัดเล้ียงรูปแบบใดบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ การจัดเลี้ยง 
พระสงฆ์ การจัดเลี้ยงอาหารค่ าแบบขันโตก การจัดเลี้ยงวันเกิด การจัดเลี้ยงวันแต่งงาน การจัดเลี้ยง
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง การจัดเลี้ยงในงานศพ) 

ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนให้ยืนขึ้นเพื่ออธิบายการจัดเล้ียงแบบไทย ในรูปแบบต่อไปนี้ 
 1.  การจัดเล้ียงอาหารแบบนั่งพื้นมีส ารับเฉพาะตัว 
 2.  การจัดเล้ียงอาหารแบบนั่งรวมกันเป็นวง 
 3. การจัดเล้ียงอาหารแบบขันโตก 
    การจัดเล้ียงอาหารแบบสากล มีการจัดเล้ียงเนื่องในโอกาสใดบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ งาน
เลี้ยงรับรองแขก งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงฉลองสมรส และงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสส าเร็จการศึกษา) 
    การจัดเล้ียงแบบสากลแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง (ตัวอย่างค าตอบ 2 ประเภทใหญ่ ๆ  
ได้แก่ การจัดเลี้ยงแบบช่วยตนเอง และการจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการ)  

 ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนให้ยืนขึ้นเพื่ออธิบายการจัดเล้ียงอาหารแบบสากล  
ในรูปแบบต่อไปนี้ 
  1 . การจัดเล้ียงแบบบุฟเฟต์ 
  2.  การจัดเล้ียงแบบค็อกเทล 
  3. การจัดเล้ียงแบบปิกนิก 
  4.  การจัดเล้ียงแบบมีผู้บริการ 

4.   ให้นักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่มร่วมกันเลือกรูปแบบการบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 
กลุ่มละ 1 รูปแบบ โดยไม่ซ้ ากัน จากนั้นช่วยกันวางแผนจัดโต๊ะอาหาร (ใช้โต๊ะเรียนเป็นโต๊ะอาหาร) เตรียม



อาหาร และอุปกรณ์รับประทานอาหารตามรูปแบบท่ีเลือกไว้ จากนั้นฝึกการให้บริการอาหารตามแผนท่ีวางไว้ที
ละกลุ่ม และกลุ่มท่ีไม่ได้ฝึกปฏิบัติให้สังเกตการณ์ 

5. ให้นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่า  การฝึกบริการอาหารของแต่ละกลุ่มถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องควรปรับเปล่ียนอย่างไร 

 
6.   ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้ค าถามท้าทาย ดังนี้  

          นักเรียนคิดว่าการบริการอาหารจะสร้างอาชีพได้อย่างไร 
7. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  
   การบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ  ได้เหมาะสมเป็นการปฏิบัติตามมารยาท
สังคมท่ีถูกต้อง และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้ 
8. ให้นักเรียนท าช้ินงานท่ี 6 เรื่อง การบริการอาหารในครอบครัวและการบริการอาหาร 

ในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินผลตัวชี้วัด 
ชิ้นงานที่ 5   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 

                   เรื่อง การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารจานเดียวและอาหารหวาน 
 
 
1.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 

การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

บันทึกผลการ
เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่ง 
อาหารจานเดียว
และอาหารหวาน 

บันทึกผลการ
เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่งอาหาร
จานเดียวและ
อาหารหวานได้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ มีการ
เช่ือมโยงให้เห็น
เป็นภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการ
เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่ง 
อาหารจานเดียว
และอาหารหวาน 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
จ าแนกข้อมูลหรือ
อธิบาย 
ให้เห็นถึงความ 
สัมพันธ์กับตนเอง 
อย่างเป็นเหตุเป็น
ผล 

บันทึกผลการ
เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่ง
อาหารจานเดียว
และอาหารหวาน
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
เขียนขยายความ
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจ
ง่าย 

บันทึกผลการ
เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่ง
อาหารจานเดียว
และอาหารหวาน
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติ เขียนตาม
ข้อมูลท่ีอ่าน ไม่มี
การอธิบาย
เพิ่มเติม 



ชิ้นงานที่ 3.2   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) 
        เรื่อง การบริการอาหารในครอบครัวและการบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

บันทึกผลการ
บริการอาหารใน
ครอบครัว และการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ 

บันทึกผลการ
บริการอาหารใน
ครอบครัว และการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียงรูปแบบ
ต่าง ๆ 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นเป็น
ภาพรวม 
แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเองและผู้อื่น 

บันทึกผลการ
บริการอาหารใน
ครอบครัว และ
การบริการอาหาร
ในการจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
จ าแนกข้อมูลหรือ
อธิบายให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับ
ตนเอง อย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

บันทึกผลการ
บริการอาหารใน
ครอบครัว และ
การบริการอาหาร
ในการจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ 
ได้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ มีการ
เขียนขยายความ
และยกตัวอย่าง
เพิ่มเติมให้เข้าใจ
ง่าย 

บันทึกผลการ
บริการอาหารใน
ครอบครัว และ
การบริการอาหาร
ในการจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ ได้
แต่ไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติ  เขียน
ตามข้อมูลท่ีอ่าน 
ไม่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม 



กิจกรรม   การเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารจานเดียวและอาหารหวาน 
    ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่งอาหาร 
จานเดียวและ
อาหารหวาน 

เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่งอาหาร 
จานเดียวและ
อาหารหวาน 
ร่วมกับผู้อื่น  
ในการพัฒนา 
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้ 

เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่งอาหาร 
จานเดียวและ
อาหารหวาน 
ตามท่ีตนเองคิด
ขึ้นมา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดี
ขึ้นกว่าแบบอย่าง 
โดยมีครูหรือผู้อื่น
แนะน าบ้าง 

เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่งอาหาร 
จานเดียวและ
อาหารหวาน  
ตามแบบได้ถูกต้อง 
และมีการดัดแปลง
ให้เหมาะสมกับ
ตนเอง โดยมีครู
หรือผู้อื่นแนะน า
บ้าง 

เตรียม ประกอบ 
จัด ตกแต่งอาหาร 
จานเดียวและ
อาหารหวานได้
ตามแบบอย่าง 
หรือท าตามท่ีครู
แนะน าเท่านั้น 



กิจกรรม     การบริการอาหารในครอบครัว และการบริการอาหารในการจัดเล้ียงรูปแบบต่างๆ 
                   ให้ผู้สอนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินผลตามสภาพจริง (Rubrics) ดังนี้ 

 
 
 
 
      เกณฑ์การประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
การประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
บริการอาหารใน
ครอบครัวและการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ 

บริการอาหารใน
ครอบครัวและการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียง 
รูปแบบต่าง ๆ 
ร่วมกับผู้อื่นในการ
พัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาในระหว่าง
การปฏิบัติได้ 

บริการอาหารใน
ครอบครัวและการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียง 
รูปแบบต่าง ๆ 
ตามท่ีตนเองคิด
ขึ้นมา เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น
กว่าแบบอย่าง โดย
มีครูหรือผู้อื่น
แนะน าบ้าง 

บริการอาหารใน
ครอบครัวและการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ ตาม
แบบได้ถูกต้องและ
มีการดัดแปลงให้
เหมาะสมกับ
ตนเองโดยมีครูหรือ
ผู้อื่นแนะน าบ้าง 

บริการอาหารใน
ครอบครัวและการ
บริการอาหารใน
การจัดเล้ียง
รูปแบบต่าง ๆ 
ได้ตามแบบอย่าง
หรือท าตามท่ีครู
แนะน าเท่านั้น 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
9-10 ดีมาก 
7-8 ดี 
5-6 พอใช้ 

ต่ ากว่า ปรับปรุง 



 2. การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      ใฝ่เรียนรู้ 
      ตัวชี้วัดที่  4.1 ต้ังใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยี่ยม (3) 

4.1.1  ต้ังใจเรียน 
4.1.2  เอาใจใส่และมี 
     ความเพียร

พยายาม 
     ในการเรียนรู้ 
4.1.3 สนใจเข้าร่วม   

 กิจกรรม  
         การเรียนรู้ต่าง ๆ  

ไม่ต้ังใจเรียน 

 
 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่  
ในการเรียน มีส่วนร่วม    
ในการเรียนรู้ และ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
การเรียนรู้ต่าง ๆ 
เป็นบางครั้ง  
 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร- 
พยายามในการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ต่าง ๆ บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ 
และมีความเพียร- 
พยายามในการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ท้ังภายใน 
และภายนอก 
โรงเรียนเป็นประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test) 
 
ช่ือ ____________ นามสกุล _________ เลขท่ี _____ ช้ัน _____ 
ให้กากบาท  ทับหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
1.  การจัดตกแต่งอาหารมีประโยชน์อย่างไร 
  1     ท าให้อาหารน่ารับประทานและรับประทานได้สะดวก 

2     ท าให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน 
  3     ท าให้ผู้รับประทานอาหารอารมณ์ดี 

4     ท าให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น 
 

2.  ผู้บริการอาหารท่ีดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
  1     ชอบอยู่คนเดียว อดทนอดกล้ัน 
  2     คล่องแคล่ว ช่างสังเกต 
  3     พูดน้อย  ยิ้มตลอดเวลา 

4     กล้าหาญ ช่างซักถาม 
 

3.  ข้อใดจัดอาหารได้เหมาะสมท่ีสุด 
  1     ต้มย าใส่ในจานก้นลึก 
  2     ทับทิมกรอบใส่ในถ้วยสีทึบก้นลึก 
  3     อาหารประเภททอดหรือผัดใส่ในจานกลม 
  4     น้ าพริกกะปิใส่ถ้วยก้นต้ืนวางในจานผักสด 
 
4.  อุปกรณ์ข้อใดใช้เจียวกระเทียม 
  1     กระทะ ตะหลิว  

2     ครก ลูกครก 
  3     หม้อ ทัพพี 
  4     มีด เขียง 
5.  ข้อใดเป็นวิธีการเตรียมอาหารในการผัดผักคะน้าใส่น้ ามันหอยท้ังหมด 
  1     ล้าง สง ซอย ปอก ตวง  
  2     ล้าง สง ปอก หั่น บุบ ตวง 
  3     ล้าง สง ฝาน สับ เด็ด ตวง 
  4     ล้าง สง โขลก สับ เด็ด ตวง 



6.  นักเรียนจะสังเกตจากส่ิงใดว่าแป้งของตัวขนมปลากริมไข่เต่าสุกแล้ว 
  1     น้ าในหม้อต้มเปล่ียนสี  
  2     แป้งในหม้อต้มลอยขึ้น 
  3     น้ าในหม้อต้มข้นเหนียว 
  4     แป้งในหม้อต้มเปล่ียนสี 
 
7.  ถ้าแบ่งหน้าท่ีกันในกลุ่มเพื่อบริการอาหารจะเกิดผลดีอย่างไร 
  1     อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไม่แตกหักเสียหาย 
  2     สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความภาคภูมิใจร่วมกัน 
  3     งานเสร็จเร็วไม่เกิดความสับสนวุ่นวาย 

4     ผู้ได้รับการบริการรู้สึกช่ืนชมในความสามัคคี 
 

8.  ถ้าขณะประกอบอาหารมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนจะท าอย่างไร 
  1     ตัดสินใจแก้ปัญหาคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใคร   
  2     โทรศัพท์ไปปรึกษาแนวทางแก้ไขกับผู้ปกครอง 
  3     ปรึกษากับเพื่อนสนิทในกลุ่มแล้วแก้ปัญหาตามค าแนะน าของเพื่อน   
  4     ปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม 
 
9.  ถ้าผู้รับประทานอาหารท าช้อนส้อมตกลงพื้น ผู้บริการอาหารควรท าอย่างไร 
  1     ยืนมองดูเฉย ๆ ไม่ต้องท าอะไร   
  2     บอกผู้รับประทานอาหารให้ไปหยิบช้อนส้อมคู่ใหม่ด้วยตนเอง 
  3     น าช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานอาหารโดยไม่ต้องเก็บช้อนส้อมท่ีตกหล่น  

4     เก็บช้อนส้อมท่ีตกไปล้างท าความสะอาดแล้วน าช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานอาหาร 
 

10.  การตกแต่งจานข้าวผัดให้น่ารับประทานท าได้อย่างไร 
  1     หั่นแตงกวาและมะเขือเทศตามขวางคลุกข้าวผัดตักใส่จานเปล 

2     เกล่ียข้าวผัดให้เต็มจานแล้วหั่นมะเขือเทศกับแตงกวาตามขวางเรียงไว้บนข้าว 
3     ผสมสีผสมอาหารในข้าวแล้วตักข้าวให้พูนจานวางแตงกวาหั่นขวางเรียงไว้ข้าง ๆ 

  4     กดอัดข้าวผัดใส่พิมพ์เคาะวางบนจาน แล้วหั่นแตงกวา มะเขือเทศตามขวาง 
  เรียงไว้ข้าง ๆ 
 

 



แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-Test) 
 
ช่ือ ____________ นามสกุล _________ เลขท่ี _____ ช้ัน _____ 
ให้กากบาท  ทับหน้าค าตอบที่ถูกต้อง 
1.  ข้อใดเป็นวิธีการเตรียมอาหารในการผัดผักคะน้าใส่น้ ามันหอยท้ังหมด 
  1     ล้าง สง โขลก สับ เด็ด ตวง  
  2     ล้าง สง ฝาน สับ เด็ด ตวง  
  3     ล้าง สง ปอก หั่น บุบ ตวง   

4     ล้าง สง ซอย ปอก ตวง  
 
2.  อุปกรณ์ข้อใดใช้เจียวกระเทียม 
  1     มีด เขียง 

2     หม้อ ทัพพี 
  3     ครก ลูกครก   

4     กระทะ ตะหลิว    
 
3.  นักเรียนจะสังเกตจากส่ิงใดว่าแป้งของตัวขนมปลากริมไข่เต่าสุกแล้ว 
  1     แป้งในหม้อต้มเปล่ียนสี 
  2     น้ าในหม้อต้มข้นเหนียว 
  3     น้ าในหม้อต้มเปล่ียนสี  
  4     แป้งในหม้อต้มลอยขึ้น    
   
4.  การจัดตกแต่งอาหารมีประโยชน์อย่างไร 

1     ท าให้อาหารมีรสชาติดีขึ้น 
2     ท าให้ผู้รับประทานอาหารอารมณ์ดี 

  3     ท าให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน   
4     ท าให้อาหารน่ารับประทานและรับประทานได้สะดวก 

5.  ถ้าแบ่งหน้าท่ีกันในกลุ่มเพื่อบริการอาหารจะเกิดผลดีอย่างไร 
  1     งานเสร็จเร็วไม่เกิดความสับสนวุ่นวาย          

2     ผู้ได้รับการบริการรู้สึกช่ืนชมในความสามัคคี 
  3     สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความภาคภูมิใจร่วมกัน    

4     อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารไม่แตกหักเสียหาย 



6.  ผู้บริการอาหารท่ีดีควรมีคุณลักษณะอย่างไร 
1     กล้าหาญ  ช่างซักถาม 

  2     คล่องแคล่ว  ช่างสังเกต 
  3     พูดน้อย  ยิ้มตลอดเวลา 

4     ชอบอยู่คนเดียว  อดทนอดกล้ัน 
 
7.  ถ้าขณะประกอบอาหารมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนจะท าอย่างไร 
  1     ปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันในกลุ่ม  
  2     ตัดสินใจแก้ปัญหาคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใคร    

3     โทรศัพท์ไปปรึกษาแนวทางแก้ไขกับผู้ปกครอง  
  4     ปรึกษากับเพื่อนสนิทในกลุ่มแล้วแก้ปัญหาตามค าแนะน าของเพื่อน      

 
8.  ข้อใดจัดอาหารได้เหมาะสมท่ีสุด 
  1     น้ าพริกกะปิใส่ถ้วยก้นต้ืนวางในจานผักสด 
  2     อาหารประเภททอดหรือผัดใส่ในจานกลม 
  3     ทับทิมกรอบใส่ในถ้วยสีทึบก้นลึก   
  4     ต้มย าใส่ในจานก้นลึก 

 
9.  การตกแต่งจานข้าวผัดให้น่ารับประทานท าได้อย่างไร 
  1     กดอัดข้าวผัดใส่พิมพ์เคาะวางบนจาน แล้วหั่นแตงกวา มะเขือเทศตามขวางเรียงไว้ข้าง ๆ 

2     ผสมสีผสมอาหารในข้าวแล้วตักข้าวให้พูนจานวางแตงกวาหั่นขวางเรียงไว้ข้าง ๆ 
3     เกล่ียข้าวผัดให้เต็มจานแล้วหั่นมะเขือเทศกับแตงกวาตามขวางเรียงไว้บนข้าว 

  4     หั่นแตงกวาและมะเขือเทศตามขวางคลุกข้าวผัดตักใส่จานเปล 
 
10.  ถ้าผู้รับประทานอาหารท าช้อนส้อมตกลงพื้น ผู้บริการอาหารควรท าอย่างไร 
  1     เก็บช้อนส้อมท่ีตกไปล้างท าความสะอาดแล้วน าช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานอาหาร  
  2    น าช้อนส้อมคู่ใหม่มาให้ผู้รับประทานอาหารโดยไม่ต้องเก็บช้อนส้อมท่ีตกหล่น   

     3     บอกผู้รับประทานอาหารให้ไปหยิบช้อนส้อมคู่ใหม่ด้วยตนเอง   
4     ยืนมองดูเฉย ๆ ไม่ต้องท าอะไร   
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