
 

 

 

หลักสูตร การแปรรูปอาหาร (Food Processing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านมาบยางพร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 



 

 

 

 

หลักสูตร การแปรรูปอาหาร (Food Processing) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ความสำคัญ 

  การแปรรูปอาหาร หรือ "อาหารแปรรูป" หมายถึง อาหารท่ีผ่านกระบวนการท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
คุณลักษณะของอาหารไปแล้ว หรืออาหารท่ีผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ หรือหมายถึง อาหารสดท่ีแปรรูป ทำให้แห้ง 
หรือหมักดอง หรือในรูปอื่นๆ รวมทั้งท่ีใช้สารปรุงแต่งอาหาร  

 หลักการแปรรูปอาหาร  การแปรรูปอาหารมีหลายวิธี  บางวิธีทำได้ง่าย  โดยสามารถทำได้ในระดับ

ครัวเรือน แต่บางวิธีต้องทำในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งอาหารท่ีผ่านการแปรรูปแล้ว  บางอย่างเก็บได้หลายวัน 

บางอย่างเก็บได้เป็นเดือน และบางอย่างเก็บได้เป็นปี โดยยังเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค ก่อนท่ีจะแปรรูปหรือ

ถนอมอาหาร ควรทราบสาเหตุของการเส่ือมเสียของอาหาร เพื่อจะได้เลือกวิธีการแปรรูปอาหารได้อย่าง

เหมาะสม  

http://www.vegetweb.com/food/


การถนอมอาหาร หมายถึง การเก็บรักษาอาหารหรือแปรรูปอาหารทำให้อยู่ได้นานโดยไม่บูดเสีย   และผล

ของการถนอมอาหารจะช่วยยืดอายุอาหาร การเปล่ียนแปลงท้ังในด้านสี กล่ิน รส เนื้อ สัมผัส และ ยังคงคุณค่า

ทางโภชนาการของอาหารไว้ การถนอมอาหารเป็นกระบวนการของการแปรรูป ด้วยวิธีหลายอย่าง ได้แก่ การ

ดอง การแช่อิ่ม การตากแห้งและการเช่ือม เป็นต้น 

     หลักการแปรรูปอาหาร 

ในการแปรรูปอาหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ ดังนี้ 

1. อาหารท่ีนำมาใช้แปรรูปต้องอยู่ในสภาพดี 
2. เมื่อแปรรูปแล้วจะได้อาหารใหม่ท่ีมีรสชาติ ลักษณะแตกต่างไปจากอาหารเดิม มองดูน่ารับประทาน 
3. คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีแปรรูปต้องไม่สูญเสียมาก 
4. ต้องไม่นำสารปรุงแต่งอาหารท่ีให้โทษมาใช้ในการแปรรูป 
5. สามารถนำไปรับประทาน จัดเล้ียง หรือจำหน่ายได้ 
 
     วิธีการแปรรูปอาหาร 

1. วัตถุดิบท่ีเหลือใช้จากการประกอบอาหาร 

      เป็นวัตถุดิบประเภทเครื่องปรุงต่างๆ ท่ีมีมากเกินความจำเป็น หรือผู้ช้ือคำนวณท่ีต้องการใช้ผิดพลาด เช่น 
แยกไข่ขาวออก ใช้แต่ไข่แดงในการทำอาหารหวาน เนื้อสัตว์ต่างๆ  เป็นต้น 
 
2. ผลไม้ท่ีมีมากในฤดูกาล 

      ผลไม้บางอย่างจะออกมามากจนล้นตลาด ทำให้ราคาถูก และไม่สามารถเก็บในสภาพธรรมชาติได้เพราะ
ผลไม้จะสุกงอมและเน่าเสีย ต้องท้ิงไปด้วยเปล่าประโยชน์ การนำผลไม้มาแปรรูปสามารถทำได้หลายวิธี เช่น 
การกวน การเช่ือม การแช่อิ่ม เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการและขั้นตอนการแปรรูปอาหาร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแปรรูปอาหาร 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการสาธิต/วิดีทัศน์ 
 

 



เนื้อหาหลักสูตร  

ประกอบด้วยเนื้อหา 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. ท่ีมาและความสำคัญ / ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร 
2. ประเภทของการแปรรูปอาหาร 
3. ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร 
4. การนำไปใช้ 
5. การตรวจสอบ ปรับปรุง และประเมินผล 

เวลาเรียน  

หลักสูตรอาหารแปรรูป (Food Processing)ใช้เวลาเรียนท้ังหมด  20 ช่ัวโมง 
      - ภาคทฤษฎี   6    ช่ัวโมง 
      - ภาคปฏิบัติ   14   ช่ัวโมง 

แหล่งการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียน 
1. ใบความรู้เรื่อง การแปรรูปอาหาร 
2. ระบบอินเตอร์เน็ต 
3. ส่ือวิดีทัศน์ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ศึกษาความรู้ด้านทฤษฎี 
2. ฝึกปฏิบัติ 
3. ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผล 
1. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้/การมีส่วนรว่ม 
2. การประเมินผลงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปอาหาร 
2. มีทักษะในการแปรรูปอาหาร 
3. นำความรู้และทักษะในการแปรรูปอาหารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 



โครงสร้างเนื้อหาหลักสูตร 
เร่ืองที่ 1 ท่ีมาและความสำคัญ / ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร (Food Processing)จำนวน 2 ช่ัวโมง 
1.1 ท่ีมาและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร 
1.2 ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร 
เร่ืองที่ 2 ประเภทของการแปรรูปอาหาร จ านวน 4 ชั่วโมง 
2.1 การแช่อิ่ม 
2.2 การตากแห้ง 
2.3 การดอง 
2.4 การทำน้ำผลไม้ 
2.5 การกวน  

เร่ืองที่ 3 ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร จำนวน 12 ช่ัวโมง 
3.1 ขั้นตอนการแปรรูปอาหาร 
เร่ืองที่ 4 ขั้นตอนการนำไปใช้ จำนวน  1  ช่ัวโมง 
4.1 ข้ันตอนการนำไปใช้  
เร่ืองที่ 5 ตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินผล จำนวน 1 ช่ัวโมง 
5.1 การตรวจสอบอาหาร 
5.2 การปรับปรุงรสชาติ 
5.3 การประเมินคุณภาพ 
 

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้เสนอโครงการ 
                                         (ด.ญ.ชนาธิป  ประพันธ์) 
               ประธานชุมนุม 
 

ลงช่ือ……………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ      ลงช่ือ…………….……..……………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางญาดา  ถนัดสอน)                      (นางสาวสุดาทิพย์  ไชยยะ) 

   ครูท่ีปรึกษาชุมนุม                  ครูท่ีปรึกษาชุมนุม 
 

ลงช่ือ………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ        ลงช่ือ………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     (นางสุพัชญา   สวนมอญ)                                    (นางสาวเจนวิภา  ไชยทุม) 

    ครูท่ีปรึกษาชุมนุม                                             ครูท่ีปรึกษาชุมนุม 
 
                                   ลงช่ือ……………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

                               (นายณัฏฐ์กฤศ วงษ์พิทักษ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร 



แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมการแปรรูปอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา 2564                     เวลา  10  ช่ัวโมง 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการทำไข่เค็ม 

1.   เพื่อศึกษาความหมายของการแปรรูปอาหาร 
2.   เพื่อศึกษาประเภทของการแปรรูปอาหาร 
3.   เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการแปรรูปอาหารแต่ละประเภท 
4.   เพื่อฝึกการทำไข่เค็มอย่างง่ายได้ 
5.   เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมด้านการประหยัด ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต     
      ความอดทน การพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 

 
2. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
        2.1  ผลงานจากการทำไข่เค็ม 
        2.2  แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 
3.วิธีการจัดกิจกรรม 
          3.1  ครูอธิบายท่ีมาและความสำคัญของการแปรรูปอาหาร 
          3.2  ครูอธิบายวัตถุประสงค์ของการแปรรูปอาหาร 
          3.3  ครูอธิบายประเภทของการแปรรูปอาหาร 
          3.4  ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปรรูปอาหาร 
          3.4  ครูสาธิตวิธีการการทำไข่เค็ม  และให้นักเรียนทดลองทำเอง 
          3.5  ให้นักเรียนทำไข่เค็มเอง จนสามารถนำไปประกอบอาหารได้และนำไปขายได้ 
 
4.สื่อ/อุปกรณ ์

1.  ไข่เป็ด                                   10                      ฟอง 
2.   เกลือ                                    1.5                     ถ้วย 

3.  น้ำเปล่า                                  6                        ถ้วย 

4.  หม้อ                    1                        ใบ     

5.  ขวดโหล                                  1                        ใบ 



6. ส่ือวีดีทัศน์เรื่องการทำไข่เค็ม 

7. ระบบอินเตอร์เน็ต  

5.การวัดและการประเมินผล 
 เกณฑ์การประเมิน  
                 
ปรับปรุง ( ๑ คะแนน ) พอใช้ ( ๒ คะแนน ) ดี ( ๓ คะแนน ) ดีมาก ( ๔ แ คะนน ) 

- นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
การทำไข่เค็มได้แต่ต้องมี
ผู้คอยแนะนำ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำไข่
เค็มได้ถูกต้องและประสบ
ผลสำเร็จ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ 
ไข่เค็มได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำไข่เค็มไป
ทำเป็นการถนอมอาหาร
เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตใน
ครอบครัว 
 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ 
ไข่เค็มได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำไข่เค็มไป
ทำเป็นการถนอมอาหาร
เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตใน
ครอบครัว 
-นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำไข่เค็มไป
ทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน
ชุมชนได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมการแปรรูปอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา 2564                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

________________________________________________________________________________ 

1. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมทำเนื้อหมูแดดเดียว สูตรตากแดด 

1.  เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของการทำเนื้อหมูแดดเดียว 
2.   เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรท่ีสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการทำเนื้อหมูแดดเดียว 
3.   เพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำเนื้อหมูแดดเดียวและสามารถทำเนื้อหมูแดดเดียวไว้ 
      รับประทานเองได้ 
4.   เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม ด้านการประหยัด ความขยันหมั่นเพียร  
      ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต  การพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เพื่อใช้ 
      เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 

2. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 2.1 ผลงานจากการทำเนื้อแดดเดียว 
 2.2 แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 

3. วิธีการจัดกิจกรรม  

 3.1  ครูอธิบายถึงท่ีมาและความสำคัญของการทำเนื้อหมูแดดเดียว 
 3.2  ครูอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทำเนื้อหมูแดดเดียวไว้รับประทานท่ีบ้าน 
 3.3  ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำเนื้อหมูแดดเดียว 
 3.4  ครูสาธิตวิธีการทำเนื้อหมูแดดเดียวและให้นักเรียนทดลองทำเอง 

3.5  ให้นักเรียนทำเนื้อหมูแดดเดียวซ้ำจนกว่าจะชำนาญ และนำไปจำหน่ายได้ 
 

4. สื่อ/อุปกรณ ์

4.1  อุปกรณ์ในการทำเนื้อหมูแดดเดียว 
       1.  ถาด                      1                ใบ 
      2.  กระทะ                  1                อัน 
      3.  ตะหลิว                 1                 อัน 
4.2  ส่วนผสมในการทำเนื้อหมูแดดเดียว 



       1.  เนื้อสันคอหมูห่ันเป็นช้ินยาว ความหนา 1 ซม.                  1               กิโลกรัม 
       2.  น้ำตาลทราย                                                         1/4            ถ้วย 
       3.  นมข้นจืด                                2               ช้อนโต๊ะ 
       4.  น้ำมันพืช                                    1               ช้อนโต๊ะ 
       5.  ซอสปรุงรส                                                           1               ช้อนโต๊ะ 
       6.  ซีอิ๊วขาว                                1/4            ถ้วย 
       7.  น้ำมันหอย                                                            3               ช้อนโต๊ะ 
       8.  งาขาว                                                                 2               ช้อนโต๊ะ 
       9.  น้ำมันสำหรับทอด                             
 

5. การวัดและประเมินผล 

 เกณฑ์การประเมิน  

              
ปรับปรุง ( ๑ คะแนน ) พอใช้ ( ๒ คะแนน ) ดี ( ๓ คะแนน ) ดีมาก ( ๔ แ คะนน ) 

- นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ทำเนื้อหมูแดดเดียวได้แต่
ต้องมีผู้คอยแนะนำ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
เนื้อหมูแดดเดียวได้
ถูกต้องและประสบ
ผลสำเร็จ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำเนื้อ
หมูแดดเดียวได้ถูกต้อง
และประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำเนื้อหมู
แดดเดียวไปทำเป็นการ
ถนอมอาหารเพื่อใช้ใน
การดำรงชีวิตใน
ครอบครัว 
 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำเนื้อ
หมูแดดเดียวได้ถูกต้อง
และประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำเนื้อหมู
แดดเดียวไปทำเป็นการ
ถนอมอาหารเพื่อใช้ใน
การดำรงชีวิตใน
ครอบครัว 
-นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำเนื้อหมู
แดดเดียวไปทำเป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน
ชุมชน 

 

 



แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมการแปรรูปอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา 2564                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

________________________________________________________________________________ 

๑. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการทำกล้วยฉาบ 

1.  เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของกล้วยฉาบ 
2.  เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการทำกล้วยฉาบและสามารถทำกล้วยฉาบไว้รับประทานเองได้ 
3.   เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมด้านการประหยัด ความขยันหมั่นเพียร  
      ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่เพื่อใช้เป็น 
      หลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 

 

2. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 2.1  ผลงานจากการทำกล้วยฉาบ 
 2.2  แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 
3. วิธีการจัดกิจกรรม  

 3.1  ครูอธิบายถึงท่ีมาและความสำคัญของการทำกล้วยฉาบ 
 3.2  ครูอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทำกล้วยฉาบไว้รับประทานเองท่ีบ้าน 
 3.3  ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำกล้วยฉาบ 
 3.4  ครูสาธิตวิธีการทำกล้วยฉาบและให้นักเรียนทดลองทำเอง 

3.5  ให้นักเรียนทำกล้วยฉาบซ้ำจนกว่าจะชำนาญ และนำไปจำหน่ายได้ 
 
4. สื่อ/อุปกรณ ์

4.1.  อุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบ 
        1.  ถาด                               2                 ใบ 

        2.  มีดปอกผลไม้                    2                 อัน 

        3.  กระทะ                           1                 อัน 



        4.  ตะหลิว                           1                 อัน 

 

4.2.  ส่วนผสมในการทำกล้วยฉาบ 
        1.  กล้วยน้ำว้าห่าม                  1                หวี 

        2.  น้ำตาลทราบ                      500            กรัม 

        3.  เกลือ                               1                 ถุง 

        4.  มะนาว                             2                 ลูก 

 

 

5. การวัดและประเมินผล 

 เกณฑ์การประเมิน  
                 
ปรับปรุง ( 1 คะแนน ) พอใช้ ( 2 คะแนน ) ดี ( 3 คะแนน ) ดีมาก ( 4  คะแนน ) 

- นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ทำกล้วยฉาบได้แต่ต้องมี
ผู้คอยแนะนำ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยฉาบได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยฉาบได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำกล้วย
ฉาบไปทำเป็นขนมไว้
รับประทานในบ้าน 
 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยฉาบได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำกล้วย
ฉาบไปทำเป็นขนมไว้
รับประทานในบ้าน 
-นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
กล้วยฉาบไปทำเป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน
ชุมชน 

 

 

 

 



แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมการแปรรูปอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา 2564                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

________________________________________________________________________________ 

1. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการทำกล้วยตาก 

1.  เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของกล้วยตาก 
2.  เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการทำกล้วยตากและสามารถทำกล้วยตากไว้รับประทานเองได้ 
3.  เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมด้านการประหยัด ความขยันหมั่นเพียร  
     ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
     เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 

2. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 2.1  ผลงานจากการทำกล้วยตาก 
 2.2  แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 

3. วิธีการจัดกิจกรรม  

 3.1  ครูอธิบายถึงท่ีมาและความสำคัญของการทำกล้วยตากไว้รับประทานท่ีบ้าน 

 3.2  ครูอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทำกล้วยตากไว้รับประทานท่ีบ้าน 

 3.3  ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำกล้วยตาก 

 3.4  ครูสาธิตวิธีการทำกล้วยตากและให้นักเรียนทดลองทำเอง 

3.5  ให้นักเรียนทำกล้วยตากซ้ำจนกว่าจะชำนาญ และนำไปจำหน่ายได้ 

 

4. สื่อ/อุปกรณ ์

4.1  อุปกรณ์ในการทำกล้วยตาก 
        1.  ถาด               1    ใบ 



        2.  ตะแกรง                1                    อัน 

 

4.2  ส่วนผสมในการทำกล้วยตาก 
        1.  กล้วยน้ำว้าสุกงอม        1    หวี 

        2.  เกลือ                1                    ถุง 
 

5. การวัดและประเมินผล 

 เกณฑ์การประเมิน  
                 
ปรับปรุง ( 1 คะแนน ) พอใช้ ( 2 คะแนน ) ดี ( 3 คะแนน ) ดีมาก ( 4 คะแนน ) 

- นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ทำกล้วยตากได้แต่ต้องมี
ผู้คอยแนะนำ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยตากได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยตากได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำกล้วย
ตากไปทำเป็นการถนอม
อาหารเพื่อใช้รับประทาน
ในบ้านได้ 
 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยตากได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำกล้วย
ตากไปทำเป็นการถนอม
อาหารเพื่อใช้รับประทาน
ในบ้าน 
-นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำกล้วย
ตากไปทำเป็นผลิตภัณฑ์
จำหน่ายในชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมการแปรรูปอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา 2564                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

________________________________________________________________________________ 

1. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการทำสับปะรดกวน 

1.  เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของสับปะรดกวน 
2.  เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการทำสับปะรดกวนและสามารถทำสับปะรดกวนไว้รับประทานเองได้ 
3.  เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมด้านการประหยัด ความขยันหมั่นเพียร  
     ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
     เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 

2. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 2.1  ผลงานจากการทำสับปะรดกวน 
 2.2  แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 

3. วิธีการจัดกิจกรรม  

 3.1  ครูอธิบายถึงท่ีมาและความสำคัญของการทำสับปะรดกวนไว้รับประทานท่ีบ้าน 

 3.2  ครูอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทำสับปะรดกวนไว้รับประทานท่ีบ้าน 

 3.3  ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำสับปะรดกวน 

 3.4  ครูสาธิตวิธีการทำสัปรดกวนและให้นักเรียนทดลองทำเอง 

3.5  ให้นักเรียนทำสับปะรดกวนซ้ำจนกว่าจะชำนาญ และนำไปจำหน่ายได้ 

4. สื่อ/อุปกรณ ์

4.1  อุปกรณ์ในการทำสับปะรดกวน 
        1.  ถาด               1    ใบ 

        2.  ตะแกรง                1                    อัน 



        3.  หม้อ                     1                    ใบ 

        4.  มีดปอกผลไม้              2                    อัน 

 

4.2  ส่วนผสมในการทำสับปะรดกวน 
        1.  เนื้อสับปะรด               1      กิโลกรัม 

        2.  น้ำตาลทราย                300                 กรัม 
 

 

 

 

5. การวัดและประเมินผล 

 เกณฑ์การประเมิน  
                 
ปรับปรุง ( 1 คะแนน ) พอใช้ ( 2 คะแนน ) ดี ( 3 คะแนน ) ดีมาก ( 4 คะแนน ) 

- นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ทำสับปะรดกวนได้แต่
ต้องมีผู้คอยแนะนำ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
สับปะรดกวนได้ถูกต้อง
และประสบผลสำเร็จ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
สับปะรดกวนได้ถูกต้อง
และประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
สับปะรดกวนไปทำเป็น 
การถนอมอาหารเพื่อใช้
รับประทานในบ้านได้ 
 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
สับปะรดกวนได้ถูกต้อง
และประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
สับปะรดกวนไปทำ 
เป็นการถนอมอาหารเพื่อ
ใช้รับประทานในบ้าน 
-นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
สับปะรดกวนไปทำเป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 

แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมชุมนุมการแปรรูปอาหาร  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-5 
ภาคเรียนท่ี 1                       ปีการศึกษา 2564                     เวลา  2  ช่ัวโมง 
 โรงเรียนบ้านมาบยางพร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

________________________________________________________________________________ 

1. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมการทำกล้วยกวน 

1.  เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนผสมของกล้วยกวน 
2.  เพื่อศึกษาข้ันตอนวิธีการทำกล้วยกวนและสามารถทำกล้วยกวนไว้รับประทานเองได้ 
3.  เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมด้านการประหยัด ความขยันหมั่นเพียร  
     ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การพึ่งตนเองและความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ 
     เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต 
 

2. ช้ินงาน/ภาระงาน 

 2.1  ผลงานจากการทำกล้วยกวน 
 2.2  แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 

3. วิธีการจัดกิจกรรม  

 3.1  ครูอธิบายถึงท่ีมาและความสำคัญของการทำกล้วยกวนไว้รับประทานท่ีบ้าน 

 3.2  ครูอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการทำกล้วยกวนไวร้ับประทานท่ีบ้าน 

 3.3  ครูอธิบายวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำกล้วยกวน 

 3.4  ครูสาธิตวิธีการทำกล้วยและให้นักเรียนทดลองทำเอง 

3.5  ให้นักเรียนทำกล้วยกวนซ้ำจนกว่าจะชำนาญ และนำไปจำหน่ายได้ 

4. สื่อ/อุปกรณ ์

4.1  อุปกรณ์ในการทำกล้วยกวน 
        1.  ถาด               1    ใบ 

        2.  หม้อ                     1                    ใบ 



        3.  มีดปอกผลไม้              1                    อัน 

        4.  มีดปอกผลไม้              2                    อัน 

4.2  ส่วนผสมในการทำกล้วยกวน 
        1.  กล้วยน้ำว้าสุกงอม         1      หวี 

        2.  น้ำตาลทราย                1-2                  ขีด 

        3.  กะทิข้นสด         3      ขีด 

        4.  เกลือป่น                1/4                  ช้อนชา 

 
 

 

 

5. การวัดและประเมินผล 

 เกณฑ์การประเมิน  
                 
ปรับปรุง ( 1 คะแนน ) พอใช้ ( 2 คะแนน ) ดี ( 3 คะแนน ) ดีมาก ( 4 คะแนน ) 

- นักเรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ
ทำกล้วยกวนได้แต่ต้องมี
ผู้คอยแนะนำ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยกวนได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 

-นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยกวนได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
กล้วยกวนไปทำเป็น 
การถนอมอาหารเพื่อใช้
รับประทานในบ้านได้ 
 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ตามข้ันตอนวิธีการทำ
กล้วยกวนได้ถูกต้องและ
ประสบผลสำเร็จ 
- นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
กล้วยกวนไปทำ 
เป็นการถนอมอาหารเพื่อ
ใช้รับประทานในบ้าน 
-นักเรียนสามารถนำ
ความรู้วิธีการทำ 
กล้วยกวนไปทำเป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน
ชุมชน 

 
 
 



 

ภาพประกอบอาหารแปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


