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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ที ่ .........../2563      วันที ่30 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง  รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หนว่ยที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................................................................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้ก าหนดให้ครูผู้สอน
รายงานตามข้อตกลง MOU ข้อที่ 10 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้านางสาวธัญญาภรณ์      
ปาส าลี ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอน รายวิชา การประกอบอาหาร  รหัสวิชา ง31267กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

 

บัดนี้ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าส่งรายงานผล
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้บริหารสถานศึกษาได้พิจารณาต่อไป 
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รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

รายวชิา การประกอบอาหาร  รหัสวชิา ง31267 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
............................................................................................................................................................................. 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
 

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั 
ง 2.1 มีความรู้เรื่องการประกอบอาหาร 
ง 2.1 มีทักษะกระบวนการในการเลือกวัตถุดิบและการประกอบอาหาร 
ง 2.1 มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ประณีต เรียบร้อย ปลอดภัย ใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีความรับผิดชอบ 
 
หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 

(ชม.) 

คะแนน 

K P A 

1 แนะน ารายวชิาและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

- ความหมายและความส าคัญของการประกอบอาหาร 

- วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบอาหาร 

10 5 10 2 

2 เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 

- อาหารภาคกลาง 
- อาหารภาคใต้ 
- อาหารภาคอีสาน 
- อาหารภาคเหนือ 

16 10 30 4 



3 เรื่อง การประกอบอาหารจกวัตถุดิบในท้องถ่ิน 

- วัตถุดิบในท้องถิ่น 
- ประกอบอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น 

14 5 30 4 

 รวม 40 20 70 10 

 
 
สัดส่วนการจดัเก็บคะแนนรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้ที ่ ผลการเรียนรู ้ คะแนน 

1 

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

 

- นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาหาร 
 

17 

2 

เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 

 

- นักเรียนมีความรู้และกระบวนการใน
การประกอบอาหารไทย 4 ภาค 

39 

3 

เรื่อง การประกอบอาหารจกวัตถุดิบในท้องถ่ิน 

- นักเรียนสามารถประกอบอาหารจาก
วัตถุดิบในท้องถิ่นได ้

44 

 
 

 
การจัดเก็บคะแนน 

หน่วย 

การเรียนรู้ที ่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

การจัดเก็บคะแนน 
รวม 

รายหน่วย กลางภาค ปลายภาค 

1 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ประกอบอาหาร 

12 5 - 17 

2 เรื่อง อาหารไทย 4 ภาค 34 5  39 

3 
เรื่อง การประกอบอาหารจก

วัตถุดิบในท้องถิ่น 

34  10 44 

คะแนนรวม 80 10 10 100 

 
 

 



ตารางแสดงหลักฐานจากเป้าหมายการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 
 

หลักฐานที่เปน็ผลการเรียนรู ้ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. ใบความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ

อาหาร 
ประเมิน 

การทดสอบ 
แบบทดสอบ 

2. ใบสรุปความรู้จากการศึกษาความรู้  เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร จากเว็บไซต์ต่างๆ 

ประเมินการท างาน
เป็นกลุ่ม 

แบบประเมินการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

3. ให้นักเรียนทุกคนสรุปความรู้ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 1. ครูอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาความรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
จากเว็บไซต์ต่างๆ และร่วมกันอภิปราย 

3. ให้นักเรียนทุกคนสรุปความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร 
4. นักเรียนและครูรว่มกันประเมินผลงาน 

 
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ครูน าผลการประเมินผู้เรียนมาศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ พบว่า มีผลการประเมินผลงานโดยจัดล าดับคุณภาพ ซึ่งจัดแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ คือ ดีเยี่ยม ดี ปานกลาง 
และปรับปรุง โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 80 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี  ร้อยละ 10 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10 
- ผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง ร้อยละ 0 

 โดยสาเหตุที่นักเรียนที่ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 10 เนื่องจาก ขาดทักษะการ
ควบคุมน้ าหนักมือ จึงท าให้การลากเส้นไม่ต่อเนื่อง 
 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
 นักเรียนบางส่วนมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบอาหารน้อยจึงต้องสร้างกิจกรรม
กลุ่มเพื่อให้เรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนและหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

 



ภาคผนวก 



 
 

การประกอบอาหาร 

    การท าอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีต่าง ๆ  เชน่  ต้ม  นึ่ง  ผัด  ทอด  อบ  ตุ๋น  ฯลฯ  รวมถึงการปรุงอาหารให้มี

รสชาติต่าง ๆ  เช่น  เปี้ยว  หวาน  เค็ม  เผ็ด  ตามความนิยมของครอบครัวและท้องถิ่น 

ประโยชน์ของการประกอบอาหาร  

 1.ท าให้อาหารสุก  สะอาด  ปราศจากเชื้อโรค อาหารที่สุกด้วยการปรุงผ่านความร้อนสูง และเป็นเวลา

นาพอสมควร เป็นที่แน่ใจว่า เชื้อโรคและพยาธิถูกท าลายไปแล้ว จึงจะสะอาดเพียงพอ  ส าหรับการรบัประทาน

อาหารที่ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ 

 2.สงวนคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร    ส่วนมากสารอาหารที่มักจะสูญเสียไปในขั้นตอนการ

ประกอบอาหารก็คือ  วิตามิน  โดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในน้ า  ได้แก ่ วิตามินบีและวิตามินซี  ดังนัน้ใน

ระหว่างประกอบอาหารจึงต้องใช้เทคนิควิธีต่างๆ เพื่อสงวนคุณค่าของอาหารไว้ให้มากที่สุด  

 3.ท าให้อาหารย่อยง่ายขึ้น  เครื่องปรุงรสที่ใช้ในการประกอบอาหาร  และการท าให้อาหารสุกมีผลต่อ

ความนุ่มและยอ่ยง่ายของอาหาร 

 4.ท าให้สะอาดมีรสชาติและกลิ่นดีขึ้น การประกอบอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ ท าให้รสชาติและกลิ่นของ

อาหารเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่ออาหารสุก จึงท าให้รับประทานอาหารมากขึ้น  

 5.ป้องกันการเน่าเสีย  จึงท าให้เก็บอาหารได้นานขึ้นเอนไซม์และแบคทีเรียเป็นตัวการส าคัญที่ท าให้

อาหารเน่าเสีย  ดังนั้น เมื่อต้องการยับยั้งการท างานของเอนไซม์และแบคทีเรีย  และท าให้อาหารเก็บได้นาน

มากขึ้น  ก็สามารถท าได้โดยประกอบอาหาร 

ให้สุกด้วยความร้อนโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น  ต้ม  ทอด  กวน  เป็นต้น 

การต้ม 



        การต้ม เป็นการท าอาหารให้สุกด้วยน้ าเดือด เช่น ต้มพะโล้ ต้มขา่ไก่ และแกงสม้ เป็นต้น การประกอบ

อาหารวิธีนี้จะสูญเสียคุณค่าอาหารได้ง่าย เนื่องจากสารอาหารจะละลายไปกับน้ า ดังนั้นจึงควรรับประทานน้ า

ที่ต้มอาหารด้วย 

การลวก 

        การลวก เป็นการท าให้อาหารสุกไม่มากนักโดยการใส่อาหารลงไปในน้ าเดือด แล้วน าขึ้นภายใน

ระยะเวลาสั้นประมาณ 1-5 นาที แล้วแต่ชนิดของอาหารและความต้องการของผู้รับประทานว่าจะให้สุกมาก

หรือสุกน้อย เช่น หอยลวก หรือการลวกผกัชนิดต่างๆ 

การตุ๋น 

        การตุ๋น เป็นการท าให้อาหารสุกด้วยความร้อนจากน้ าเดือด โดยผ่านภาชนะสองชั้น ภาชนะชั้นนอกจะใส่

น้ าแล้วน าอาหารที่จะตุ๋นใส่ภาชนะชั้นในตั้งลงในน้ า น าไปวางบนเตา ตุ๋นจนกว่าอาหารจะสุก ในการตุ๋นควรใส่

น้ าในภาชนะชั้นนอกให้สูงประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะชั้นในเพื่อไม่ให้น้ าลงไปในอาหารเวลาน้ าเดือด อาหารที่

ประกอบด้วยวิธีการนี้ เช่น ไข่ตุ๋น เนื้อตุ๋นและเป็ดตุ๋น เป็นต้น อาหารที่สุกแล้วจะมีลักษณะเปื่อย นุ่ม 

การนึ่ง 

        การนึ่ง เป็นการท าอาหารให้สุกด้วยความร้อนจากไอน้ าโดยต้มน้ าให้เดือด น าอาหารที่จะนึ่งใส่ในหม้อนึ่ง

หรือลังถึง แล้วน าขึ้นต้ังบนหม้อน้ าเดือด นึ่งจนอาหารสุก ตัวอย่างอาหารที่ประกอบด้วยวิธีการนี้ เช่น ห่อหมก 

ขนมเทียน ปลานึ่ง เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยสงวนคุณค่าของอาหารและรักษาสภาพของอาหารให้คงอยู่เช่นเดิม 

การอบ 

        การอบ เป็นการท าให้อาหารสุกด้วยการให้ความรอ้นโดยรอบ อาหารที่อบจึงเหลือง กรอบและมี

ลักษณะแห้ง เช่น ไก่อบ ข้าวอบและคุกกี้ เป็นต้น ในปัจจบุันวิธีอบสามารถท าได้สะดวก เนื่องจากมีเตาอบที่

สามารถอบอาหารได้หลายประเภท 

การทอด 

        การทอด เป็นการท าอาหารให้สุกโดยใช้น้ ามัน มีทั้งการทอดโดยใช้น้ ามันหอย เพื่อไม่ให้อาหารติด

กระทะ เช่น ไข่ดาว หมูทอด และการทอดโดยใช้น้ ามันมากเพื่อให้อาหารเหลืองกรอบ เช่น ปลาทอด ปาท่องโก๋ 

ในการทอกหากเป็นอาหารสดจะต้องใส่อาหารในขณะที่อาหารร้อนจัด ส่วนอาหารแห้งและอาหารที่ชุบแป้ง

ควรใส่ในขณะที่น้ ามันยังร้อนไม่มากนัก มิเชน่นั้นด้านนอกจะไหม้ก่อนด้านในสุก 

การเจียว 

        การเจียว เป็นการท าอาหารให้สุกในน้ ามันโดยใช้ไฟอ่อน และใชน้้ ามันน้อยกว่าการทอด อาหารที่เจียว

จะหั่นหรือซอยละเอียด ใส่ลงในน้ ามันที่ยังไม่ร้อนจัด แลว้เจียวให้เหลืองทั่วกัน เช่น กระเทียมเจียว และหอม

เจียว เป็นต้น 



การผัด 

    การผัด เปน็การท าอาหารให้สุกโดยใช้น ามันน้อย ไฟแรง เพื่อให้สุกในระยะเวลาสั้น ในขณะผัดควรใช้

ตะหลิวคลุกอาหารไปมา เพื่อให้อาหารสุกอย่างทั่วถึงอาหารที่ประกอบด้วยวิธีการนี้ เช่น ผัดเปรี้ยวหวาน ผัด

ผักรวมมิตร และผัดผักคะน้าหมูกรอบ เป็นต้น 

 

การคั่ว 

        การคั่ว เป็นการประกอบอาหารโดยไม่ใช้น้ ามันน าอาหารใส่ลงในภาชนะที่แห้ง ใช้ไฟอ่อน แล้วคนอาหาร

ไปมาตอลดเวลาเพื่อให้สุกอย่างถั่วถึง เมื่ออาหารสุกจะมีกลิ่นหอม และเหลืองกรอบ เช่น ถั่งลิสงคั่ว และ

มะพร้าวคั่ว เป็นต้น 

การรวน 

        การรวน เป็นวิธีการที่คล้ายกับการคั่ว แต่ต้องใส่น้ ามนั นิยมใช้ประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และ

ปรุงรสให้เค็มมากขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน เช่น ไก้รวน เป็ดรวน และปลาหมึกรวน เป็นต้น 

การเผา 

        การเผา เป็นวิธีการที่ให้อาหารสัมผัสความรอ้นโดยตรง โดยน าอาหารที่ต้องการเผาใส่ลงในไฟอ่อนๆ

อาหารที่น าไปเผาจะเป็นอาหารที่มีเปลือก เช่น มันเผา กุ้งเผาและปูเผา เป็นต้นเมื่อจะรับประทานให้แกะ

เปลือกออก 

การย่าง 

        การย่าง วิธีนี้นิยมใช้กับอาหารสด ใช้ไฟแรงพอประมาณ ขึ้นอยู่กบัชนิดของอาหาร ก่อนย่างควรทา

น้ ามันบนตะแกรงให้ชุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารติดตะแกรง ควรระวังอย่าให้มีเปลวไฟ เพราะจะท าให้อาหาร

ไหม้ได้ ในขณะย่างต้องพลิกอาหารกลับไปมาเป็นระยะๆ เพ่ือให้ความร้อนเข้าถึงด้านในและสุกอย่างทั่วถึง 

อาหารที่ย่างสุกแล้วจะมีกลิ่นหอม เหลือง กรอบ เช่น ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง และปลาหมึกย่าง เป็นต้น 

การปิ้ง 

        การปิ้ง คล้ายกับการย่างแต่ใช้ไฟอ่อน และให้ความร้อนเสมอกัน เช่น การป้ิงขนมปัง อาหารบางชนิดที่

อาจไหม้ได้ง่ายและเร็ว ควรหอ่ด้วยใบตองหรือกระดาษฟอยล์ก่อนน าไปปิ้ง เช่น ข้าวเหนียวปิ้ 

 
 
 


