
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหสัวชิา :  2404-2113 
ชื่อวชิา :  อาหารอาเซียน (ASEANFOOD)    
จ านวน :  2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง  
 
หลักสตูรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น ปวช. 2/1,2/2  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  
ความรู้พืน้ฐาน (Pre-requisite) :  วิชาการประกอบอาหาร  
 
ภาคเรยีนที ่(Semester) :  2/2558     
วนั เวลาทีเ่รยีน (Class Meeting) :  วันอังคาร/วันพุธ 08.20 – 12.20 น. 
   
 
ชื่อผูส้อน (Instructor) :  นายอนุพล  บุญศรี    
ที่ท างาน (Office) :  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท ์(Phone) :   087-544-8728     
อีเมล ์(E-Mail) :  anupon020@gmail.co.th 
 
หนังสอืเรียน (Text Book) :  - 
แหล่งควา้เพิ่มเติม (Reference) :  
 -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -ร้านจ าหน่ายหนังสือB2S ,ดวงกมล ในจังหวัดเชียงราย 
 -เว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับอาหารอาเซียน 
 -หนังสืออาหารและวัฒนธรรมการกินคนอาเซียน , สถาพรบุ๊คส์ 
 -หนังสืออาหารอาเซียน , อมราภรณ์ วงษ์ฟัก 
 -www.google.co.th

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 

1. เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน  ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน  วัตถุดิบ  เครื่องมือ 
อุปกรณ์   วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาเซียน  หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารอาเซียน   การตกแต่ง น าเสนอ  
และการเก็บรักษา 

2. สามารถเลือก  เตรียมวัตถุดิบ   เลือก ใช้เครื่องมืออุปกรณ์   
3. สามารถประกอบอาหารอาเซียน   จัดตกแต่ง น าเสนอ  และเก็บรักษาอาหาร 
4.   มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน  

ประหยัด   อดทน และสามารถท างานร่วมกัน  
 

 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เข้าใจหลักการประกอบอาหารอาเซียน ประเภทและลักษณะอาหารอาเซียน  การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการประกอบและบริการอาหาร 

2. เลือกวัตถุดิบ และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารอาเซียน 
3. ประกอบอาหารอาเซียน จัดตกแต่งและบริการ 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน  ประเภทและลักษณะของอาหารอาเซียน  การเลือกและเตรียม
วัตถุดิบ  การเลือก ใช้เครื่องมืออุปกรณ์  วัฒนธรรมการรับประทานอาหารอาเซียน  หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร
อาเซียน  การจัดตกแต่งและน าเสนอ   และการเก็บรักษา  
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู้  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน  ประเภทและลักษณะ  วัตถุดิบ   เครื่องมืออุปกรณ์  

หลักการและเทคนิค    การประกอบอาหารอาเซียน  การจัดตกแต่งและน าเสนอ   และการเก็บรักษา     
 2.   ประกอบอาหารอาเซียน ตามหลักและกระบวนการ 

   3.  ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
       ทักษะ 

1. ใช้………… สร้างงาน...............บันทึกข้อมูลไว้ใน............  แบบต่าง ๆ การแก้ไข........... และ................. 
2. ใช้............. น าเสนองาน.................ในรูปแบบต่าง ๆ ท า การบันทึกข้อมูล..........ไว้ใน...............  แบบต่าง ๆ และ

การ............................. 
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงาน........................................ 

คุณธรรม 
มีระเบียบ วินัย กิจนิสัยที่ดีในการเรียนวิชาอาหารอาเซียน 
ตวัชีว้ดั (KPI:  Key Performance Indicator)  

1. ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณไ์ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและประกอบอาหารอาเซียนได้ 
3. ผู้เรียนสามารถน าเสนองานได้ดี 
4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ผลงานในการปฏิบัติอาหารอาเซียนได้ 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบง่เปน็ 4 สว่น      100% 
   1.  เจตคติ        20% 

2.  ผลงานปฏิบัติระหว่างภาคเรียน     60% 
3.  สอบปฏิบัติปลายภาคเรียน     20% 
4.  สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน     20% 

 
วธิกีารสอน (Instructional Strategies)  

จัดการเรียน การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยาย สาธิต และให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าข้อมูล องค์ความรู้จากเอกสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารอาหารอาเซียน 
 3.  มอบหมายงานให้ผู้เรียนวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาหารอาเซียน 
 4.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางพัฒนางาน เกี่ยวกับวิชาอาหารอาเซียน 
 5. ใช้สื่อ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน..........ประกอบการบรรยาย 
 6. ผู้เรียนทุกคนต้องรักษาระเบียบวินัย และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การมอบหมายงานใหผู้เ้รยีนคน้ควา้ (Work Assignments) 

ให้ผู้เรียนค้นหาองค์ความรู้การประกอบอาหารอาเซียน ลักษณะต่าง ๆ เพ่ิมเติมจากหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหัวข้อที่ศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และน าเสนอข้อมูล พร้อมกับส่งผลงานที่ปฏิบัติตามเวลาที่ก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมนิผล (Assessment) 

ระดบั
คะแนน 

ระดบั 
ผลการเรยีน 

ความหมาย  ระดบัคะแนน 
ระดบั 

ผลการเรยีน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนด ี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช ้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผา่น 
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รายละเอยีดก าหนดการสอน  ชือ่วชิา : อาหารอาเซียน (ASEANFOOD)  เรียน 18 ครั้ง 72 ชั่วโมง 
 

ที ่ หวัข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมนิ 

สมรรถนะ 
ของผูเ้รยีน 

1 -แนะน าการเรียนวิชาอาหารอาเซียน
และหลักการประกอบอาหารอาเซียน 
-ทฤษฎีการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์
เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร
อาเซียน 
และบริการอาหาร 
ประกอบอาหารอาเซียน 
 

ฟังครูแนะน าการเรียน และ
บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับ
อาหารอาเซียน 

เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
Power Point 

Pre-Test
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

1.แสดงความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
อาเซียน  ประเภท
และลักษณะ  
วัตถุดิบ   เครื่องมือ
อุปกรณ์ หลักการ
และเทคนิค   การ
ประกอบอาหาร
อาเซียน  การจัด
ตกแต่งและน าเสนอ   
และการเก็บรักษา   
   
 2.   ประกอบ
อาหารอาเซียน ตาม
หลักและ
กระบวนการ 
 
   3.  ประยุกต์ใช้
หลักการและ
กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 

2 -ประกอบอาหารอาเซียน ประเทศพม่า 
 

ปฏิบัติการท า ก๋วยเตี๋ยว
แกงไก่พม่า 
 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

3 -ประกอบอาหารอาเซียน ประเทศลาว 
 

ปฏิบัติการท า ซุปไก่     
ประเทศลาว 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

4 -ประกอบอาหารอาเซียน ประเทศ
กัมพูชา 
 

ปฏิบัติการท า อาม็อก 
ประเทศ กัมพูชา 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

5 -ประกอบอาหารอาเซียน  
ประเทศเวียดนาม 
 
 

ปฏิบัติการ เปาะเปี๊ยะสด
ญวน เวียดนาม 
 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

6 -ประกอบอาหารอาเซียน 
ประเทศอินโดนิเชีย 
 

ปฏิบัติการท า กาโด้ กาโด้  
อินโดนิเซีย 
 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

7 ประกอบอาหารอาเซียน 
ประเทศสิงคโปร์ 

ปฏิบัติการท า บักคุดเท 
(บักกุ๊ดเต๋) สิงคโปร์ 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

8 ประกอบอาหารอาเซียน 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

ปฏิบัติการท า อโดโบ้ไก่ 
ฟิลิปปินส์ 
 
 
 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 



4 
 

9 ประกอบอาหารอาเซียน 
ประเทศมาเลเซีย 

ปฏิบัติการท า นาซิ เลอมัก
มาเลเซีย 
 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

10 ประกอบอาหารอาเซียน 
ประเทศบรูไน  ดารุสซาลาม 

ปฏิบัติการท า อัมบูยัต 
บรูไน  ดารุสซาลาม 
 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

11 ประกอบอาหารอาเซียน+6 จีน ปฏิบัติการท าตุ๋นซี่โครงหมู
อ่อนเยื่อไผ่ 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

12 ประกอบอาหารอาเซียน+6 ญี่ปุ่น ปฏิบัติการท าข้าวหน้าหมู
โทคัตซึ 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

13 ประกอบอาหารอาเซียน+6 เกาหลีใต้ ปฏิบัติการท าดีบีมบั๊บ อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

14 ประกอบอาหารอาเซียน+6 
ออสเตรเลีย 

ปฏิบัติการท าสเต็กหมู ซอส
พริกไทยด า 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

15 ประกอบอาหารอาเซียน+6 นิวซีแลนด์ ปฏิบัติการท าหอยอบชีส อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

16 ประกอบอาหารอาเซียน+6 อินเดีย ปฏิบัติการท าโรตี อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

17 ประกอบอาหารอาเซียน+6 
สหรัฐอเมริกา 

ปฏิบัติการท าสปาเก็ตตีคาโบ
นาร่า 

อธิบาย และ 
การสาธิต 
Power Point 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

18 -การสอบปฏิบัติหัวข้อ การประกอบ
อาหารอาเซียน 

สอบทฤษฎีปลายภาคเรียน ข้อสอบทฤษฎี การทดสอบ 

 



5 
 
หมายเหต ุ

รายละเอยีดก าหนดการสอน    
ชื่อวิชา : อาหารอาเซียน (ASEANFOOD)   
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C  (Construction)  คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
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