
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชา :  2404-2002 
ชื่อวิชา :   อาหารไทยเบื้องต้น (Basic Thai Food) 
จ านวน :   3 หน่วยกิต  5 ชั่วโมง  
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น ปวช. 1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :   วิชาการประกอบอาหาร 
 
ภาคเรียนท่ี (Semester) :  2/2558     
วัน เวลาที่เรียน (Class Meeting) :   
 
ชื่อผู้สอน (Instructor) :  นางอารีรัตน์  ไชยกิติ  
ท่ีท างาน (Office) :  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ประเภทวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   08-3152-5228     
อีเมล์ (E-Mail) :  t.aree@hotmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :   
แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) : -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 -ร้านจ าหน่ายหนังสือ ในจังหวัดเชียงราย 
 -www.google.co.th 
 -http://www. thaifood-aroi.blogspot.com 
 -http:// www.krunid.com 
 -http://www.infothaifood.wordpress.com 
 -http://www.li.mahidol.ac.th 
 
 
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
http://www.krunid.com/
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดส ารับอาหาร เลือกใช้เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ เตรียมและรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองเทศ สมุนไพร เลือกใช้วัตถุดิบ
ทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารไทย หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่ง
อาหาร การเก็บรักษาอาหาร การบรรจุภัณฑ์ 

2. มีความสามารถในการใช้วัตถุดิบ ใช้วัตถุดิบทดแทน เคร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการประกอบอาหารไทย
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 

3.  มีความสามารถจัดส ารับอาหารไทย ประกอบอาหารไทยจัดตกแต่งอาหารและจัดจ าหน่าย 

4. มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความระเบียบเรียบร้อย ประณีต และรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบ  

 
มาตรฐานรายวิชา 
 1.  เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดส ารับอาหาร และลักษณะที่ดีของอาหารไทย 
หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่งอาหาร 

2.  เข้าใจการเลือกใช้วัตถุดิบ เคร่ืองมือ อุปกรณ์การประกอบอาหาร เทคนิควิธีการประกอบอาหาร การท าต ารับ
มาตรฐาน 

3.  เลือกใช้วัตถุดิบ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น 
4.  ประกอบและพัฒนาอาหารไทยเบื้องต้น จัดตกแต่งและจัดจ าหน่าย 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดส ารับอาหารไทย การเลือกใช้เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทอาหารสด อาหารแห้ง เคร่ืองเทศสมุนไพร การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดี
ของอาหารไทย หลักการ วิธีการ และเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่ง การบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา
อาหาร 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู ้ 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและการบวนการการประกอบอาหารไทย 
 2.  ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ 
 3.  ใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ 
 4.  ประกอบอาหารไทยตามหลักการและกระบวนการ 
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คุณธรรม 
มีระเบียบ วินัย กิจนิสัยที่ดีในการเรียนวิชาอาหารไทยเบื้องต้น 
 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผู้เรียนน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้เคร่ืองมืออุกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
3. ผู้เรียนสามารถน าเสนองานได้เป็นอย่างดี 
4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า ของผลงานได้เป็นอย่างดี 
5. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินในระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1.  เจตคติ        20% 

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

 
วิธีการสอน (Instructional Strategies)  

จัดการเรียน การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 1.  บรรยาย สาธิต และให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าข้อมูล องค์ความรู้จากเอกสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น 
 3.  มอบหมายงานให้ผู้เรียนวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาหารไทยเบื้องต้น 
 4.  ผู้เรียนน าเสนอความคิดเห็น ปัญหา แนวทางพัฒนางาน เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น 
 5. ใช้สื่อ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ปฏิบัติงานการประกอบอาหารไทยเบื้องต้น
ประกอบการบรรยาย 
 6. ผู้เรียนทุกคนต้องรักษาระเบียบ วินัย และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้า (Work Assignments) 

ให้ผู้เรียนค้นหาองค์ความรู้การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น ลักษณะต่าง ๆ เพิ่มเติมจากหนังสือในห้องสมุดวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย และอินเทอร์เน็ตในหัวข้อที่ศึกษาในแต่ละสัปดาห์ และน าเสนอข้อมูล พร้อมกับส่งผลงานที่ปฏิบัติตามเวลา
ที่ก าหนด 
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เกณฑก์ารประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่าน 
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รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : อาหารไทยเบื้องต้น  2404-2002 เรียน 18 ครั้ง 90 ชั่วโมง 
 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 -แนะน าการเรียน และความเป็นมา
เกี่ยวกับอาหารไทยเบื้องต้น 
-เทคนิคและวิธีการประกอบอาหาร
ไทยเบื้องต้น 
 

แนะน าวิธีการเรียน และ
อธิบายภาพรวมเกี่ยวกับ 
การ........ มอบหมายงาน 

-ผลงาน....... 
-โปรแกรม 
-แบบสอบถาม 

Pre-Test
ประเมิน  
ตามสภาพจริง 

ระดับความรู้พื้นฐาน  
การตอบค าถาม 
ความพร้อมของ
ผู้เรียน 

2- 
17 

-การปฏิบัติงานการประกอบอาหาร
ไทยเบื้องต้น 
- ต้มข่าไก่ 
- แกงส้มปลาช่อนผักรวม 
- แกงกระหรี่ไก่ 
- แกงป่าลูกชิ้นปลากราย 
- ห่อหมกปลา 
- ขนมจีนน้ ายาปลา 
- หลนเต้าเจ้ียว 
- ข้าวคลุกกะปิ 
- น้ าพริกลงเรือ 
- ข้าวคลุกกะปิ 
- ข้าวห่อใบบัว 
- ปีไก่สอดไส้ 
- ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 
- ย าปลาดุกฟู 
- ย าส้มโอ 
-ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ไทยเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 5 ค า 
 
 

อธิบายขั้นตอนการ............ 
มอบหมายงาน 

-ตัวอย่าง 
งาน................ 
-รูปภาพ 
-PowerPoint 
 
 

ประเมิน 
ตามสภาพจริง 

1.  แสดงความรู้
เกี่ยวกับหลักการ
และการบวนการ
การประกอบอาหาร
ไทย 
 
2.  ใช้เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาหารไทย
ตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
3.  ใช้วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารไทย
ตามหลักการและ
กระบวนการ 
 
4.  ประกอบอาหาร
ไทยตามหลักการ
และกระบวนการ 
 

18 -การสอบปฏิบัติการประกอบอาหาร
ไทยเบื้องต้น 

สอบทฤษฎีและปฏิบัติ
ปลายภาคเรียน 

ข้อสอบทฤษฎี การทดสอบ ความรูเ้กี่ยวกับการ
ประกอบอาหารไทย 
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หมายเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน    
 
ชื่อวิชา : อาหารไทยเบื้องต้น 

        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 



 

 

 
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 
วิชา อาหารไทยเบื้องต้น รหัส 2404 - 2002  

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ 

ประเภทวิชา  คหกรรม 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

นางอารีรัตน์  ไชยกติิ 
 

 
 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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