กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
รหัสวิชำ : ๓๔o๔ – ๒oo๔ ชื่ อวิชำ อำหำรไทย จำนวน : ๓ หน่วยกิต ๕ ชัว่ โมง
หลักสู ตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวส.1
ควำมรู้ พืน้ ฐำน(Pre-requisite) :
ภำคเรียนที่ (Semester) : ๑/๒๕๖๐
วัน-เวลำทีเ่ รียน(Class Meeting) : วันอังคาร ๑๓.๒๐-๑๘.๒๐
วันพฤหัสบดี ๐๘.๒๐-๑๔.๒๐
ชื่ อผู้สอน(Instructor) : นางสาวคฑามาศ เข้าเมือง
ทีท่ ำงำน(Office) : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ตำแหน่ ง : ครู พิเศษสอน
วุฒิกำรศึกษำ : ครุ ศาสตร์บณั ฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์
โทรศัพท์(Phone) : 0882257066
จีเมล์ (G-Mail) : Khathamart15@gmail.com
หนังสื อเรียน(Text Book) :
แหล่งค้ นคว้ำเพิม่ เติม (Reference) :
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
๑. เข้าใจเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การจัด รายการอาหารไทยในโอกาสต่างๆ เทคนิคการประกอบอาหารไทย การดัดแปลงอาหารเหลือใช้
การจัดตกแต่ง คิดต้นทุน ตารับมาตรฐาน และการจัดแสดงผลงาน
๒. สามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมืออุปกรณ์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาหารไทย
๓. สามารถประกอบอาหารไทยในโอกาสต่างๆ อาหารไทยโบราณอาหารไทยในวรรณคดี จัดตกแต่ง
คิดต้นทุน จัดทาตารับมาตรฐาน และนาเสนอและจัดจาหน่าย
๔. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวนิ ยั ขยัน ประหยัด อดทน
และสามารถทางานร่ วมกัน
มำตรฐำนรำยวิชำ
๑. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย การจัดสารับอาหาร และลักษณะที่ดีของอาหารไทย
หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่งอาหาร
๒. เข้าใจการเลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหาร เทคนิควิธีการประกอบอาหาร การทาตารับ
มาตรฐาน
๓. เลือกใช้วตั ถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบอาหารไทย

๔. ประกอบและพัฒนาอาหารไทยเบื้องต้น จัดตกแต่งและจัดจาหน่าย
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การเลือกวัตถุดิบและเครื่ องมืออุปกรณ์ การจัดรายการอาหารไทย
ในโอกาสต่างๆ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยในวรรณคดี เทคนิคการประกอบอาหารไทย การประกอบอาหารไทย
การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่งอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทย ติดต้นทุน จัดทาตารับมาตรฐาน
และจัดแสดงผลงาน
สมรรถนะ (Competency)
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของอาหารไทย การจัดอาหารไทยในโอกาสต่างๆ เทคนิคการประกอบอาหาร
การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ การจัดตกแต่ง คิดต้นทุน การทาตาหรับมาตรฐาน และการจัดแสดงผลงาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกวัตถุดิบ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีในการประกอบ
อาหารไทย
3. เตรี ยมและประกอบอาหารไทยในโอกาสต่างๆ
๔. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คุณธรรม
๑. ความมีวนิ ยั – ความรับผิดชอบ
๒. ความอดทน, การประหยัด อดออม
๓. ความสนใจใฝ่ รู ้
๔. ความมีมนุษย์สัมพันธ์
ตัวชี้วดั (KPI : Key Performance Indicator)
1. ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
๒. ผูเ้ รี ยนประการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน(Mark Allocation)
เกณฑ์การให้คะแนนมี ๔ ส่ วน
๑. เวลาเรี ยน การแต่งกาย ความประพฤติ
๒. คะแนนสะสมระหว่างเรี ยน
๓. การสอบกลางภาคเรี ยน
๔. การสอบภาคปฏิบตั ิรายบุคคล

๑oo %
๒๐ %
๔๐ %
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วิธีกำรสอน(Instructional Strategies)
การจัดการเรี ยนการสอนแบบผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้าน ร่ างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้
๑. บรรยายและให้นกั เรี ยนทาการค้นคว้าจากหนังสื อและอินเตอร์ เน็ต
๒. ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ เจตคติ วินยั และความรับผิดชอบ ที่สามารถนาไป
ประกอบอาชีพได้
๓. ทุกสัปดาห์ที่เรี ยน นักศึกษาทุกคนต้องคิดรู ปแบบการแต่งจานและการจัดจานมาเองทุกครั้ง
กำรมอบหมำยงำนให้ นักศึกษำค้ นคว้ำ(Work Assignments)
ให้นกั เรี ยนนาความรู ้จากการเรี ยนวิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ น ๖ กลุ่ม ออกมานาเสนอความคิดเห็นและรายงานหน้าชั้นเรี ยน
เกณฑ์ กำรประเมินผล (Assessment)
ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 255๗
ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน
ควำมหมำย
ระดับคะแนน ระดับผลกำรเรียน
ควำมหมำย
80 – 100
4.0
กำรเรียนดีเยี่ยม
60 – 64
2.0
กำรเรียนพอใช้
75 – 79
3.5
กำรเรียนดีมำก
55 – 59
1.5
กำรเรียนอ่อน
70 – 74
3.0
กำรเรียนดี
50 – 54
1.0
กำรเรียนอ่อนมำก
65 – 69
2.5
กำรเรียนดีพอใช้
0 – 49
0
กำรเรียนขั้นต่ำ
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รำยละเอียดกำหนดกำรสอน ชื่ อวิชำ : อำหำรไทย 18 ครั้ง ... ชั่วโมง
หัวข้ อ
กิจกรรมและ
สื่ อกำรสอน
กำรประเมินผล
กระบวนกำรสอน
แนะนาการเรี ยน
- สอบวัดความรู ้ - ใบความรู ้
- การทา
- ความเป็ นมาเกี่ยวกับอาหารไทย ก่อนเรี ยน
- แบบฝึ กหัด
แบบฝึ กหัด
-เทคนิคและวิธีการประกอบ
- การบรรยาย
- แบบทดสอบ
- การตอบคาถาม
อาหารไทย
- การค้นคว้าและ - ห้องสมุด
และ การซักถาม
นาเสนองาน
- ห้องอินเตอร์เน็ต ขณะเรี ยน
- ทาแบบฝึ กหัด - ห้องปฏิบตั ิการ - การทา
อาหาร
แบบทดสอบ
- Power Point
- การประกอบอาหารไทย
- การบรรยาย
- ใบงาน
- ผลงานสาเร็ จ
- แกงมัสมัน่ ไก่
- การสาธิต
- แบบสรุ ปผลการ
- ยาขโมย
- การปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงาน
- บรรยายสรุ ป
- ห้องปฏิบตั ิการ
- การประกอบอาหารไทย
อาหาร
โบราณ
- พระรามลงสรง
- ยาไทยน้อย
- การประกอบอาหารไทย
- ยาใหญ่
- การประกอบอาหารไทย
- ปี กไก่สอดไส้พะแนง
- การประกอบอาหารไทย
- แกงบุ่มไบ่ เหนื้ อหมู
- การประกอบอาหารไทย
- แกงกะหรี่ ไก่
- การประกอบอาหารไทย
- แกงชักส้ม
- การประกอบอาหารไทย
- แกงจีนจ๊วน

สมรรถนะของ
ผู้เรียน
1. แสดงความรู ้
เกี่ยวกับประเภท
ของอาหารไทย
การจัดอาหารไทย
ในโอกาสต่างๆ
เทคนิคการ
ประกอบอาหาร
การดัดแปลง
อาหารเหลือใช้
การจัดตกแต่ง คิด
ต้นทุน การทาตา
หรับมาตรฐาน
และการจัด
แสดงผลงาน
2. แสดงความรู ้
เกี่ยวกับการเลือก
วัตถุดิบ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ และ
ประยุกต์ใช้กบั
เทคโนโลยีในการ
ประกอบ
อาหารไทย
3. เตรี ยมและ
ประกอบอาหาร
ไทยในโอกาส
ต่างๆ

๑o - การประกอบอาหารไทย
- แกงนพเก้า
๑๑ - การประกอบอาหารไทย
- แกงอัว่
- ยาญวน
๑๒ - การประกอบอาหารไทย
- แกงต้มส้ม
๑๓ - การประกอบอาหารไทย
- แกงคัว่ ส้ม
๑๔ - การประกอบอาหารไทย
- แกงบวน
๑๕ - การประกอบอาหารไทย
- แกงไตปลา
๑๖ - การประกอบอาหารไทย
- น้ าพริ กลงเรื อ
๑๗ - หลักการประกอบอาหารไทย
- น้ าพริ กกะปิ
- ผักทอด
- ปลาทูทอด
๑๘ สอบมาตรฐานรายวิชา
(Pre-test, Post test,
Examination)

หมำยเหตุ

๔. ประยุกต์ใช้
หลักการและ
กระบวนการใน
การปฏิบตั ิงาน
อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและ
ปลอดภัย

ทดสอบมาตรฐาน
รายวิชาการ
ประกอบอาหาร
เป็ นรายกลุ่ม

แบบ
ทดสอบ
ภาคทฤษฎีเป็ น
รายบุคคล

การสอบ
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตั ิ

