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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจศิลปะการจัดตกแต่งอาหารให้มีความสวยงาม และน่ารับประทาน
2. มีความรู ้และเข้าใจ การหัน่ ตัดชิ้นอาหารให้สวยงามเหมาะกับชนิดของอาหาร
3. มีความสามารถในการเลือกผัก ผลไม้ เพือ่ นามาแกะสลักให้เหมาะกับการตกแต่งอาหาร
4. มิกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของศิลปะการตกแต่งอาหาร
2. แกะสลักเชิงธุรกิจ จัดตกแต่งหัวจาน จัดลงภาชนะ และเก็บรักษา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับศิลปะเพื่อการจัดตกแต่งอาหาร การหั่น การตัดชิ้นให้สวยงาม เพื่อประกอบ
อาหาร การแกะสลักเชิ งธุ รกิ จ การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ การเก็บรักษาและฝึ กปฏิบตั ิการจัด
ตกแต่งอาหาร
สมรรถนะ (Competency)
ความรู้
1. แสดงความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของศิลปะการตกแต่งอาหาร
2. แสดงความรู ้ ความเข้าใจในการหัน่ ตัดชิ้นอาหารให้สวยงามเหมาะกับชนิดของอาหาร
3. แสดงความรู ้ ความเข้าใจในการเลือกผัก ผลไม้ เพือ่ นามาแกะสลักให้เหมาะกับการตกแต่งอาหาร
ทักษะ
1. มีทกั ษะในการหัน่ ตัดชิ้นอาหารให้สวยงามเหมาะกับชนิดของอาหาร
2. มีทกั ษะในการเลือกผัก ผลไม้ เพือ่ นามาแกะสลักให้เหมาะกับการตกแต่งอาหาร
3. มีทกั ษะในการแกะสลัก การจัดตกแต่งหัวจาน การจัดลงภาชนะ การเก็บรักษาและการจัดตกแต่ง
อาหาร
คุณธรรม
มีระเบียบวินยั ที่ดีในการเรี ยน มีไหวพริ บ เฉลียวฉลาด ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ความใส่
ใจในการเรี ยนรู ้ ดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ มีจรรยาบรรณ ซื่ อสัตย์ มีกิจนิ สัย และมีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator)
1. ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการของศิลปะการตกแต่งอาหาร
2. ผูเ้ รี ยนสามารถหัน่ ตัดชิ้นอาหารให้สวยงามเหมาะกับชนิดของอาหาร
3. ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกผัก ผลไม้ เพือ่ นามาแกะสลักให้เหมาะกับการตกแต่งอาหาร
4. ผูเ้ รี ยนสามารถแกะสลัก จัดตกแต่งหัวจาน จัดลงภาชนะ เก็บรักษาและจัดตกแต่งอาหาร
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป
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เกณฑ์ การให้ คะแนน (Mark Allocation)
อัตราส่ วน ระหว่ างภาค : ปลายภาค 60:40
ระหว่ างภาค : 60
1. สอบกลางภาค
2. การเตรี ยมการ และการลงมือปฏิบตั ิ
ปลายภาค : 40
1. สอบประมวลความรู ้ภาคทฤษฎี
2. เจตคติ (เวลาเรี ยน การแต่งกาย และความประพฤติ งานที่มอบหมาย)

20%
40%
20%
20%

วิธีการสอน (Instructional Strategies)
จัดการเรี ยน การสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ท้งั ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
1. บรรยาย และให้ผเู ้ รี ยนทาการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือและอินเทอร์เน็ต
2. การทางานร่ วมกันกับกลุ่มโดยการแบ่งกลุ่ม
3. การสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิในการหัน่ ตัดชิ้นอาหารให้สวยงามเหมาะกับชนิดของอาหาร
4. การสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิในการแกะสลัก จัดตกแต่งหัวจาน จัดลงภาชนะ เก็บรักษาและจัดตกแต่ง
อาหาร
การมอบหมายงานให้ ผู้เรียนค้นคว้ า (Work Assignments)
1. ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาค้นคว้าองค์ความรู ้เกี่ยวกับหลักของศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร และการแกะสลัก
เพื่อ นามาจัด ตกแต่ง จานอาหารเพิ่มเติ มจากหนังสื อในห้องสมุ ดวิทยาลัยอาชี วศึ กษาเชี ยงราย และ
อินเทอร์เน็ตในหัวข้อที่ศึกษา พร้อมกับส่งผลงานที่ปฏิบตั ิตามเวลาที่กาหนด
2. ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กปฏิบตั ิการแกะสลัก จัดตกแต่งหัวจาน จัดลงภาชนะ เก็บรักษาและจัดตกแต่งอาหาร
เกณฑ์ การประเมินผล (Assessment)
ระดับ
คะแนน
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69

ระดับ
ผลการเรียน
4.0
3.5
3.0
2.5

ความหมาย

ระดับคะแนน

การเรี ยนดีเยี่ยม
การเรี ยนดีมาก
การเรี ยนดี
การเรี ยนดีพอใช้

60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

ระดับ
ผลการเรียน
2.0
1.5
1.0
0

ความหมาย
การเรี ยนพอใช้
การเรี ยนอ่ อน
การเรี ยนอ่ อนมาก
การเรี ยนไม่ ผ่าน
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รายละเอียดกาหนดการสอน ชื่ อวิชา : ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร (The art of food decoration) เรี ยน 18 ครั้ง 54 ชัว่ โมง
กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
1 1. ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา การปฏิบัติ - ครู ช้ ีแจงและแนะนา
ตนในระหว่ างการเรียน เกณฑ์ การวัด การเรี ยน, การปฏิบตั ิ
ตนในระหว่างการเรี ยน
และประเมินผล
2. หลักการของศิลปะการจัดตกแต่ ง เกณฑ์การวัดและประ
เมินผล
อาหาร
- มอบหมายงานค้นคว้า
3. ความรู้ ทั่วไปในการแกะสลักผัก
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
ผลไม้ ที่ใช้ ในการจัดตกแต่ งจาน
ของศิลปะการจัดตกแต่ง
อาหาร
อาหารและความรู ้ทวั่ ไป
ในการแกะสลักผัก
ผลไม้ที่ใช้ในการจัด
ตกแต่งจานอาหาร

สมรรถนะ
ของผู้เรียน
- คาอธิบายราย - การสอบถาม - ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
วิชา/เกณฑ์การ - แบบทดสอบ ถึงการวิธีปฏิบตั ิตน
วัดและประเมิน
ในระหว่างการเรี ยน
ผล
ได้
- Power Point
- ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
- Internet
อธิบายเกณฑ์การวัด
- Computer
และประเมินผลได้
- เอกสารประ
- ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
กอบการสอน
ถึงหลักการของ
ศิลปะการจัดตกแต่ง
อาหารได้
- ผูเ้ รี ยนสามารถบอก
ถึงความรู ้ทวั่ ไปใน
การแกะสลักผัก ผล
ไม้ที่ใช้ในการจัดตก
แต่งจานอาหารได้
- นักเรี ยนเตรี ยมวัสดุ - เอกสารประ - ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถจัด
2 1. การจัดตกแต่ งจานอาหาร
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ อง กอบการสอน ชิ้นงานที่ส่ง เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
- 1.1 การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ใน
3 เครื่ องมือเครื่ องใช้ในงานแกะสลัก ใช้ในงานแกะสลักและ - วัสดุ อุปกรณ์
ครู อธิบายการใช้งานของ ที่เป็ นสื่อจริ ง
การแกะก่อนลงมือ
และการรักษามีด
แกะสลักผัก ผลไม้
1.2 หลักการเลือกผักและผลไม้ใน อุปกรณ์แต่ละประเภท
ได้
งานแกะสลักและใช้ในการจัดหัวจาน - อธิบายหลักการเลือก
- ผูเ้ รี ยนรู ้หลักในการ
1.3 เทคนิคการเก็บรักษางานแกะ ผักผลไม้ในงานแกะ
สลักและใช้ในการจัด
เลือกผักและผลไม้
สลัก
ในงานแกะสลักและ
1.4 การจัดจานผลไม้รับประทาน หัวจาน และเทคนิคการ
ใช้ในการจัดหัวจาน
จานเล็กสาหรับต่อหนึ่งคนและจาน เก็บรักษางานแกะสลัก
- ครู สาธิตการจัดจาน
- ผูเ้ รี ยนรู ้เทคนิคการ
ใหญ่สาหรับวางกลางโต๊ะแบ่งกัน
ผลไม้ โดยใช้วิธีการ
เก็บรักษางานแกะสลัก
ปอก การหัน่ การตัดและ
- ผูเ้ รี ยนสามารถจัด
การแกะสลักเพือ่ จัดใน
จานผลไม้รับประ จานผลไม้
ทานจานเล็กสาหรับ

ที่

หัวข้ อ

สื่ อการสอน

การประเมิน
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กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
รับประทาน แล้วให้
นักเรี ยนฝึ กทาตาม
- นักเรี ยนจัดจานผลไม้
ซึ่งกาหนดให้จดั คนละ
2 แบบ โดยจัดจานเล็ก
สาหรับต่อหนึ่งคนและ
จานใหญ่สาหรับวาง
กลางโต๊ะแบ่งกัน
- ครู ประเมินและแนะนา
เพิม่ เติม
- ครู สาธิตและอธิบาย
4 1. การจัดตกแต่ งจานอาหาร
1.1 การจัดตกแต่งหัวจานอาหารไทย การจัดตกแต่งหัวจาน
อาหารไทยประเภทข้าว
อย่างง่าย
ผัดและยา โดยให้นกั
- จานข้าวผัด
เรี ยนฝึ กตาม
- จานยา
- นักเรี ยนออกแบบการ
จัดตกแต่งหัวจานอาหาร
ไทยประเภทข้าวผัดและ
ยาตามความคิดสร้าง
สรรค์ของแต่ละคน โดย
ให้แบบละ 2 ชิ้นงาน
- ครู ประเมินจากชิ้นงาน
และแนะนาเพิม่ เติม
- ครู สาธิตและอธิบาย
5 1. การจัดตกแต่ งจานอาหาร
การจัดตกแต่งหัวจาน
1.1 การจัดตกแต่งหัวจานอาหาร
อาหารยุโรป ประเภท
ยุโรปอย่างง่าย
จานอาหารแบบที่ 1 และ
- จานอาหารแบบที่ 1
จานอาหารแบบที่ 2 โดย
- จานอาหารแบบที่ 2
ให้นกั เรี ยนฝึ กตาม
- นักเรี ยนออกแบบการ
จัดตกแต่งหัวจานอาหาร
ยุโรป ประเภทจาน

ที่

หัวข้ อ

สื่ อการสอน

การประเมิน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน
ต่อหนึ่งคนและจาน
ใหญ่สาหรับวางกลาง
โต๊ะแบ่งกัน

- เอกสารประ
กอบการสอน
- วัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถ
ชิ้นงานที่ส่ง สร้างสรรค์ผลงานใน
จัดตกแต่งหัวจาน
อาหารไทยประเภท
ข้าวผัดและยา

- เอกสารประ
กอบการสอน
- วัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถ
ชิ้นงานที่ส่ง สร้างสรรค์ผลงานใน
การจัดตกแต่งหัว
จานอาหารยุโรป

5
ที่

หัวข้ อ

6 1. การแกะสลักผักสาหรับรับประ
ทาน
1.1 การแกะสลักผักเครื่ องจิ้มจาก
แตงกวาและแตงร้าน
- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3

7 1. การแกะสลักผักสาหรับรับประ
ทาน
1.1 การแกะสลักผักเครื่ องจิม้ จาก
มะเขือและพริ ก
- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
อาหารแบบที่ 1 และจาน
อาหารแบบที่ 2 ตาม
ความคิดสร้าง สรรค์
ของแต่ละคน โดยให้
แบบละ 2 ชิ้นงาน
- ครู ประเมินจากชิ้นงาน
และแนะนาเพิม่ เติม
- ครู สาธิตและอธิบาย
การแกะสลักผักเครื่ อง
จิ้มจากแตงกวาและ
แตงร้านในแบบที่ 1,
แบบที่ 2 และแบบที่ 3
โดยให้นกั เรี ยนฝึ ก
ปฏิบตั ิตาม
- นักเรี ยนแกะสลักผัก
เครื่ องจิ้มจากแตงกวา
และแตงร้านในแบบที่
1, แบบที่ 2 และแบบที่ 3
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานของ
ตนเองโดยครู กาหนดให้
ส่งแบบละ 5 ชิ้นงาน ทั้ง
3 แบบ
- ครู ประเมินชิ้นงาน
- ครู สาธิตและอธิบาย
การแกะสลักผักเครื่ อง
จิ้มจากมะเขือและพริ ก
ในแบบที่ 1, แบบที่ 2
และแบบที่ 3 โดยให้
นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิตาม
- นักเรี ยนแกะสลักผัก
เครื่ องจิ้มจากมะเขือและ
พริ กในแบบที่ 1, แบบที่

สื่ อการสอน

การประเมิน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

- เอกสารประ
กอบการสอน
- วัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถ
ชิ้นงานที่ส่ง แกะสลักผักเครื่ อง
จิ้มจากแตงกวาและ
แตง ร้านได้ท้งั แบบ
ที่ 1, แบบที่ 2 และ
แบบที่ 3

- เอกสารประ
กอบการสอน
- วัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถ
ชิ้นงานที่ส่ง แกะสลักผักเครื่ อง
จิ้มจากมะเขือและ
พริ กได้ท้งั แบบที่ 1,
แบบที่ 2 และแบบที่
3

6
ที่

หัวข้ อ

8 1. การจัดผักเครื่ องจิม้ สาหรับรับประ
ทาน
1.1 การจัดผักเครื่ องจิม้ แบบที่ 1
1.2 การจัดผักเครื่ องจิ้มแบบที่ 2

9 1. การแกะสลักผักสาหรับจัดหัวจาน
1.1 การแกะสลักใบไม้จากแครอท
- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3

10 1. การแกะสลักผักสาหรับจัดหัวจาน
1.1 การแกะสลักดอกไม้จากแครอท
- แบบที่ 1

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
2 และแบบที่ 3
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานของ
ตนเองโดยครู กาหนดให้
ส่งแบบละ 5 ชิ้นงาน ทั้ง
3 แบบ
- ครู ประเมินชิ้นงาน
- ครู สาธิตการจัดผัก
เครื่ องจิ้มสาหรับรับประ
ทาน
- นักเรี ยนแต่ละคนออก
แบบการจัดผักเครื่ องจิ้ม
สาหรับรับประทานมา
คนละ 1 ชิ้นงาน โดย
การนาผักที่แกะสลักมา
จัด
- ครู ประเมินชิ้นงาน
- ครู สาธิตและอธิบาย
การแกะสลักใบไม้จาก
แครอท แบบที่ 1, แบบ
ที่ 2 และแบบที่ 3 โดย
ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตาม
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจน
เกิดความชานาญ
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานที่
ทาทั้ง 3 แบบ โดยครู กา
หนดให้ส่งแบบละ 5
ชิ้น งาน ภายในคาบให้
ครู และเพือ่ นๆ ช่วยกัน
ประ เมิน
- ครู สาธิตและอธิบาย
การแกะสลักดอกไม้
จากแครอท แบบที่ 1

สื่ อการสอน

- วัสดุ อุปกรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

การประเมิน

- ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถออก
ชิ้นงานที่ส่ง แบบและสร้างสรรค์
ชิ้นงานการจัดผัก
เครื่ องจิ้มสาหรับรับ
ประทาน

- เอกสารประ - ประเมินจาก
กอบการสอน ชิ้นงานที่ส่ง
- วัส ดุ อุ ป กรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- เอกสารประ
กอบการสอน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

- ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและ
สามารถแกะสลักใบ
ไม้จากแครอทแบบที่
1, แบบที่ 2 และแบบ
ที่ 3

- ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและ
ชิ้นงานที่ส่ง สามารถแกะสลัก
ดอก ไม้จากแครอท

7
กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
- แบบที่ 2
และแบบที่ 2 โดยให้
นักเรี ยนปฏิบตั ิตาม
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจน
เกิดความชานาญ
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานที่
ทาทั้ง 2 แบบ โดยครู กา
หนดให้ส่งแบบละ 5
ชิ้น งาน ภายในคาบให้
ครู และเพือ่ นๆ ช่วยกัน
ประ เมิน
11 1. การแกะสลักผักสาหรับจัดหัวจาน - ครู สาธิตและอธิบาย
การแกะสลักฟักทอง
1.1 การแกะสลักฟักทอง
แบบที่ 1 และแบบที่ 2
- แบบที่ 1
โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
- แบบที่ 2
ตาม
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจน
เกิดความชานาญ
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานที่
ทาทั้ง 2 แบบ โดยครู กา
หนดให้ส่งแบบละ 5
ชิ้น งาน ภายในคาบให้
ครู และเพือ่ นๆ ช่วยกัน
ประ เมิน
12 1. การแกะสลักผักสาหรับจัดหัวจาน - ครู สาธิตและอธิบาย
การแกะสลักแตงร้าน
1.1 การแกะสลักแตงร้าน
แบบที่ 1 และแบบที่ 2
- แบบที่ 1
โดยให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
- แบบที่ 2
ตาม
- นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิจน
เกิดความชานาญ
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานที่
ทาทั้ง 2 แบบ โดยครู กา
ที่

หัวข้ อ

- วัส ดุ อุ ป กรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

สมรรถนะ
ของผู้เรียน
แบบที่ 1 และแบบที่
2

- เอกสารประ - ประเมินจาก
กอบการสอน ชิ้นงานที่ส่ง
- วัส ดุ อุ ป กรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและ
สามารถแกะสลักฟัก
ทองแบบที่ 1 และ
แบบที่ 2

- เอกสารประ - ประเมินจาก
กอบการสอน ชิ้นงานที่ส่ง
- วัส ดุ อุ ป กรณ์
ที่เป็ นสื่อจริ ง

- ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะและ
สามารถแกะสลัก
แตง ร้านแบบที่ 1
และแบบที่ 2

สื่ อการสอน

การประเมิน

8
ที่

13
16

17

กิจกรรมและ
กระบวนการสอน
หนดให้ส่งแบบละ 5
ชิ้น งาน ภายในคาบให้
ครู และเพือ่ นๆ ช่วยกัน
ประ เมิน
การออกแบบการจัดตกแต่ งหัวจาน - นักเรี ยนแต่ละคนออก
อาหารโดยการนาผักที่แกะสลักมาจัด แบบการจัดหัวจาน
อาหารด้วยผักที่
ตกแต่ งบนจานอาหาร
แกะสลักมาคน 2 แบบ
โดยแต่ละอาทิตย์ครู จะ
เป็ นคนกาหนดหัวข้อ
รายการอาหารให้ แล้ว
ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ลงมือทา โดยเริ่ มตั้งแต่
ขั้นตอนการตัด หัน่ แกะ
สลัก จนถึงขั้นตอนของ
การจัดตกแต่ง
- นักเรี ยนส่งชิ้นงานตาม
เวลากาหนด
- ครู ประเมินชิ้นงาน
- ให้นกั เรี ยนรังสรรค์
การออกแบบนาเสนอชิ้นงาน
ออกแบบการจัดตกแต่ง
จานอาหาร ซึ่งครู จะจัด
เตรี ยมวัตถุดิบ (ผักและ
ผลไม้) ไว้ให้ โดยที่นกั
เรี ยนจะต้องเลือก
วัตถุดิบเหล่านั้นเอง
เพือ่ ที่จะนามาจัดตกแต่ง
จานอาหารของตนเอง
ให้สวยงาม โดยมีขอ้
แม้วา่ ต้องใช้วธิ ีการตัด
หัน่ และแกะสลัก
หัวข้ อ

สื่ อการสอน

การประเมิน

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

- วัส ดุ อุ ป กรณ์ - ประเมินจาก - ผู ้ เ รี ยนแก ะ สลั ก
ที่เป็ นสื่อจริ ง
ชิ้นงานที่ส่ง ผักเครื่ อ งจิ้มรู ปแบบ
ต่า งๆ ส าหรับ นาไป
รั บ ประทานและตก
แต่งจานอาหารได้

- วัส ดุ อุ ป กรณ์ - ประเมินจาก - ผูเ้ รี ยนสามารถนา
ที่เป็ นสื่อจริ ง
ชิ้นงานที่ส่ง เอาทักษะ เทคนิค
ความคิดสร้างสรรค์
ของตนเองออกมานา
เสนอเป็ นผลงาน
หรื อชิ้นงานของ
ตนเองอย่าง
เหมาะสมและ
สวยงาม

9
ที่

หัวข้ อ

18 สอบมาตรฐานรายวิชา
(Post Test, Examination)

กิจกรรมและ
สื่ อการสอน
กระบวนการสอน
- ครู ประเมินจากชิ้นงาน
ที่ส่ง
ทดสอบมาตรฐาน
แบบทดสอบ
รายวิชา : PPA

การประเมิน

การทดสอบ

สมรรถนะ
ของผู้เรียน

ผ่า นเกณฑ์ก ารประ
เมินผลตามที่กาหนด

หมายเหตุ
รายละเอียดกาหนดการสอน
ชื่อวิชา : ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร (The art of food decoration)
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้
C (Construction)
คือ ผูส้ อนจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
I (Interaction)
คือ ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ
แหล่งความรู ้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวร่ างกาย
P (Process Learning)
คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการทางานให้เกิดผลสาเร็จ
A (Application)
คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

10

รายการตรวจสอบ และอนุญาตให้ ใช้
 ควรอนุญาตให้ใช้สอนได้
 ควรปรับปรุ งเกี่ยวกับ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
(นางพิมพ์ณดา นนประสาท)
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
................../.........................../........................
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้
 ควรปรับปรุ งดังเสนอ
 อื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
(นายศรากร บุญปถัมภ์)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
................../......................../........................
 เห็นควรอนุญาตให้ใช้สอนได้
 อื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
(นายปริ วชิ ญ์ ไชยประเสริ ฐ)
ผูอ้ านวยการ
................../........................../.....................

กาหนดการสอน (Course Syllabus)
วิชา ศิลปะการจัดตกแต่ งอาหาร รหัส 2701 2110
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม

จัดทาโดย
นายจิรวัฒน์ วงกา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

