กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
รหัสวิชำ : 2404-2125
ชื่อวิชำ : อำหำรมังสวิรัติ
จำนวน : 2 หน่ วยกิต 4 ชั่วโมง
หลักสู ตรกำรศึกษำ (Course status) : ชคอ. 2/1 - 2/4
ควำมรู้ พนื้ ฐำน (Pre-requisite) :
ภำคเรียนที่ (Semester) : 1/2561
วัน-เวลำทีเ่ รียน (Class Meeting) :
ชื่ อผู้สอน (Instructor) : นำงสำวชิสำ เมืองสิ งห์
ทีท่ ำงำน (Office) :วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
ตำแหน่ ง : ครู
วุฒิกำรศึกษำ : คบ. (คหกรรมศำสตร์ ศึกษำ)
โทรศัพท์ (Phone) : 087-8162950
อีเมล์ (E-Mail) : chisahandmade.2527@gmail.com
หนังสื อเรียน (Text Book) :
แหล่งค้ นคว้ำเพิม่ เติม (Reference) :
- เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา อาหารมังสวิรัติ
- หนังสื อตารับ อาหารมังสวิรัติ
- อินเตอร์เน็ต
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ การเตรี ยม
และเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติ หลังการและเทคนิคการประกอบอาหาร
มังสวิรัติ การตกแต่ง และการเก็บรักษา
2. มีความสามารถในการเตรี ยมและเก็บรักษาวัตถุดิบ วัตถุดิบ วัตถุดิบทดแทน การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์
สาหรับประกอบอาหารมังสวิรัติ
3. มีความสามารถในการประกอบอาหารมังสวิรัติ การตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร
4. มีกิจนิสัยในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ

มำตรฐำนรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
2. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารมังสวิรัติ
3. ใช้วตั ถุดิบ และวัตถุดิบแทนการประกอบอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
4. ประกอบ ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารมังสวิรัติตามหลักการลักระบวนการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมาย และประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ การเลือกใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ การเตรี ยม
และการเก็บรักษาวัตถุดิบ การเลือกใช้วตั ถุดิบทดแทน ลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติหลักการและเทคนิคการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร
สมรรถนะ (Competency)
ควำมรู้
1. อธิบาย ความหมาย และประโยชน์ของอาหารมังสวิรัติ
2. อธิบายลักษณะที่ดีของอาหารมังสวิรัติหลักการและเทคนิคการประกอบอาหารมังสวิรัติ
ทักษะ
1. เลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และวัตถุดิบแทนการประกอบอาหารมังสวิรัติตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบอาหารมังสวิรัติ เทคนิค การจัดตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร
คุณธรรม
1. มีวนิ ยั
2. ใฝ่ เรี ยนรู้
3. อยูอ่ ย่างพอเพียง
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ
ตัวชี้วดั (KPI : Key Performance Indicator)
1. ผูเ้ รี ยนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2. ผูเ้ รี ยนนาความรู ้ที่ได้ท้ งั ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
3. ผูเ้ รี ยนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจานวนผูเ้ รี ยนทั้งหมด

เกณฑ์ กำรให้ คะแนน (Mark Allocation)
เกณฑ์ กำรให้ คะแนน มี 4 ส่ วน
1. คะแนนระหว่างเรี ยน
2. การสอบภาคปฏิบตั ิรายกลุ่ม
3. การสอบภาคทฤษฎีรายบุคคล
4. จิตพิสัย

100 %
40 %
20 %
20 %
20 %

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
1. บรรยายและให้นกั เรี ยนทาการค้นคว้าจากหนังสื อและอินเตอร์เน็ต
2. ฝึ กให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เจตคติ วินยั และความรับผิดชอบ ที่สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้
กำรมอบหมำยงำนให้ นักศึกษำค้ นคว้ำ (Work Assignments)
ให้นกั เรี ยนนาความรู ้เกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติที่ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ้กนั
เกณฑ์ กำรประเมินผล (Assessment)
ระดับ
คะแนน
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69

ระดับผลกำร
เรียน
4.0
3.5
3.0
2.5

ควำมหมำย
การเรี ยนดีเยีย่ ม
การเรี ยนดีมาก
การเรี ยนดี
การเรี ยนดีพอใช้

ระดับ
คะแนน
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 – 49

ระดับผลกำร
เรียน
2.0
1.5
1.0
0

ควำมหมำย
การเรี ยนพอใช้
การเรี ยนอ่อน
การเรี ยนอ่อนมาก
การเรี ยนขั้นต่า

รำยละเอียดกำหนดกำรสอน ชื่อวิชำ : อำหำรมังสวิรัติ 18 ครั้ง 72 ชั่วโมง
ที่
1

หัวข้ อ
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอาหาร
มังสวิรัติ
1.1 ความหมาย และประโยชน์
ของอาหารมังสวิรัติ
1.2 ลักษณะที่ดีของอาหาร
มังสวิรัติ
1.3 วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตามหลักการและ

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน
-แนะนารายวิชา
- ทดสอบก่อนเรี ยน
- แบ่งกลุ่มนักเรี ยน
ออกเป็ น 5 กลุ่ม
(เท่าๆกัน)
- แต่ละกลุ่มศึกษา
(อินเตอร์เน็ตหรื อใน

กระบวนการ

ห้องสมุด)เนื้อหาตามที่

1.4 ประเภทแบ่งตามหลักการ
ประกอบอาหารมังสวิรัติ

- แต่ละกลุ่มนาความรู ้ที่

จับฉลากได้

ศึกษาเขียนเป็ นผัง
1.5 หลักการและเทคนิคการ
ประกอบอาหารมังสวิรัติ

ความคิดและนาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน
- ครู และนักเรี ยน
ช่วยกันอภิปรายและ
สรุ ปตามหัวข้อ
- ครู แจกใบงานที่ 1เรื่ อง
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
อาหารมังสวิรัติ ให้
นักเรี ยนทาทุกคน

สื่อกำรสอน
- ใบความรู ้ที่ 1
เรื่ อง ความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับอาหาร
มังสวิรัติ
- แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
-ใบงานที่ 1เรื่ อง
ความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับอาหาร
มังสวิรัติ

กำร
ประเมินผล
- การทา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน
-เฉลยใบงาน
ที่ 1เรื่ อง
ความรู ้ทวั่ ไป
เกี่ยวกับ
อาหาร
มังสวิรัติ

สมรรถนะของผู้เรียน
ควำมรู้ (K)
1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชน์ของอาหาร
มังสวิรัติ
2.อธิบายลักษณะที่ดีของ
อาหารมังสวิรัติหลักการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
คุณธรรม(A)
- มีวนิ ยั
- ใฝ่ เรี ยนรู ้

ที่

หัวข้ อ

2

อาหารมังสวิรัติ
ประเภท ยา,ลาบ,สลัด

3

การปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ
ประเภท ยา,ลาบ,สลัด(ต่อ)

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน
ครู ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่ม
เท่าๆกันใช้วธิ ี จับ
ฉลาก จากนั้น ครู ให้
นักเรี ยนหาสูตรอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท ยา จาก
อินเตอร์เน็ต วางแผน
เพื่อลงมือปฏิบตั ิในคาบ
ต่อไป

สื่อกำรสอน
- ใบปฏิบตั ิงาน
-อินเตอร์เน็ต

นักเรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิการทาอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท ยา ตามที่ได้

- ใบปฏิบตั ิงาน

วางแผนไว้เมื่อคาบที่

ใบความรู ้ที่ 2
เรื่ องอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท ยา,ลาบ

แล้ว โดยมีครู เป็ นผู ้
ค่อยให้คาปรึ กษา อย่าง
ใกล้ชิด
- นาเสนอผลงาน
ครู แจกใบความรู ้ที่ 2
เรื่ องอาหารมังสวิรัติ
ประเภท ยา,ลาบ,สลัด
เพื่อหาข้อสรุ ป

-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร

,สลัด

กำร
ประเมินผล
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

สมรรถนะของผู้เรียน
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

แบบประเมินผล ทักษะ(P)
การปฏิบตั ิงาน

1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ
เก็บรักษาอาหาร
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

ที่
4

5

หัวข้ อ
อาหารมังสวิรัติ
ประเภท น้ าพริ กเครื่ องจิ้ม,แกง

การปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ
ประเภท น้ าพริ กเครื่ องจิ้ม,แกง
(ต่อ)

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน
- ครู แจกใบความรู ้ที่3
เรื่ อง อาหารมังสวิรัติ
ประเภท น้ าพริ กเครื่ อง
จิ้ม,แกง พร้อมอธิบาย
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู ้
ที่ครู แจกให้ และ วาง
แผนการปฏิบตั ิอาหาร
เพื่อปฏิบตั ิคาบต่อไป
นักเรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิการทาอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภทน้ าพริ กเครื่ อง
จิ้ม,แกง ตามที่ได้
วางแผนไว้เมื่อคาบที่
แล้ว โดยมีครู เป็ นผู ้
ค่อยให้คาปรึ กษา อย่าง
ใกล้ชิด
- นาเสนอผลงาน
ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปราย ผลงาน

สื่อกำรสอน
- ใบปฏิบตั ิงาน
-ใบความรู ้ที่3
เรื่ อง อาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท น้ าพริ ก

กำร
ประเมินผล
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

เครื่ องจิ้ม,แกง

- ใบปฏิบตั ิงาน
-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร

สมรรถนะของผู้เรียน
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

แบบประเมินผล ทักษะ(P)
การปฏิบตั ิงาน

1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ
เก็บรักษาอาหาร
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

ที่
6

7

หัวข้ อ
อาหารมังสวิรัติ
ประเภทนึ่ง ,อบ,ย่าง

ปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ
ประเภทนึ่ง ,อบ,ย่าง(ต่อ)

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน
- ครู แจกใบความรู ้ที่4
เรื่ อง อาหารมังสวิรัติ
ประเภท ประเภทนึ่ง ,
อบ,ย่างพร้อมอธิบาย
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู ้
ที่ครู แจกให้ และ วาง
แผนการปฏิบตั ิอาหาร
เพื่อปฏิบตั ิคาบต่อไป
นักเรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิการทาอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท ประเภทนึ่ง ,
อบ,ย่าง ตามที่ได้
วางแผนไว้เมื่อคาบที่
แล้ว โดยมีครู เป็ นผู ้
ค่อยให้คาปรึ กษา อย่าง
ใกล้ชิด
- นาเสนอผลงาน
ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปราย ผลงาน

สื่อกำรสอน
- ใบปฏิบตั ิงาน
-ใบความรู ้ที่4
เรื่ อง อาหาร
มังสวิรัติประเภท
นึ่ง ,อบ,ย่าง

- ใบปฏิบตั ิงาน
-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร

กำร
ประเมินผล
แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

สมรรถนะของผู้เรียน
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

แบบประเมินผล ทักษะ(P)
การปฏิบตั ิงาน

1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ
เก็บรักษาอาหาร
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

ที่
8

หัวข้ อ
สอบกลางภาค

กิจกรรมและ
กระบวนกำรสอน
ทาข้อสอบทฤษฎี

สื่อกำรสอน
-

กำร
ประเมินผล
เฉลยข้อสอบ

สมรรถนะของผู้เรียน
ควำมรู้ (K)
1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชน์ของอาหาร
มังสวิรัติ
2.อธิบายลักษณะที่ดีของ
อาหารมังสวิรัติหลักการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ

9

10

อาหารมังสวิรัติ ประเภท ผัด,
ทอด

ปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ ประเภท
ผัด, ทอด

- ครู แจกใบความรู ้ที่5
เรื่ อง อาหารมังสวิรัติ
ประเภท ผัด, ทอด
พร้อมอธิบาย
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู ้
ที่ครู แจกให้ และ วาง
แผนการปฏิบตั ิอาหาร
เพื่อปฏิบตั ิคาบต่อไป
นักเรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิการทาอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท ผัด, ทอด
ตามที่ได้วางแผนไว้เมื่อ
คาบที่แล้ว โดยมีครู
เป็ นผูค้ ่อยให้คาปรึ กษา
อย่างใกล้ชิด
- นาเสนอผลงาน
ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน

- ใบปฏิบตั ิงาน
-ใบความรู ้ที่5
เรื่ อง อาหาร
มังสวิรัติประเภท
ผัด, ทอด

- ใบปฏิบตั ิงาน
-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

แบบประเมินผล ทักษะ(P)
การปฏิบตั ิงาน

1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ

อภิปราย ผลงาน

เก็บรักษาอาหาร
(ต่อ)
คุณธรรม(A)
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อาหารมังสวิรัติ
ประเภท ต้ม,ซุป

ปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ
ประเภทประเภท ต้ม,ซุป

- ครู แจกใบความรู ้ที่6
เรื่ อง อาหารมังสวิรัติ
ประเภท ต้ม,ซุป พร้อม
อธิบาย
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู ้
ที่ครู แจกให้ และ วาง
แผนการปฏิบตั ิอาหาร
เพื่อปฏิบตั ิคาบต่อไป
นักเรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิการทาอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท ต้ม,ซุป ตามที่
ได้วางแผนไว้เมื่อคาบที่
แล้ว โดยมีครู เป็ นผู ้
ค่อยให้คาปรึ กษา อย่าง
ใกล้ชิด
- นาเสนอผลงาน
ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปราย ผลงาน

- ใบปฏิบตั ิงาน
-ใบความรู ้ที่6
เรื่ อง อาหาร
มังสวิรัติประเภท
ต้ม,ซุป

- ใบปฏิบตั ิงาน
-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

แบบประเมินผล ทักษะ(P)
การปฏิบตั ิงาน

1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ
เก็บรักษาอาหาร
(ต่อ)

คุณธรรม(A)
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อาหารมังสวิรัติ
ประเภทอาหารว่าง

ปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ ประเภท
อาหารว่าง

- ครู แจกใบความรู ้ที่ 7
เรื่ อง อาหารมังสวิรัติ
ประเภท อาหารว่าง
พร้อมอธิบาย
- นักเรี ยนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู ้
ที่ครู แจกให้ และ วาง
แผนการปฏิบตั ิอาหาร
เพื่อปฏิบตั ิคาบต่อไป
นักเรี ยนลงมือ
ปฏิบตั ิการทาอาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท อาหารว่าง
ตามที่ได้วางแผนไว้เมื่อ
คาบที่แล้ว โดยมีครู
เป็ นผูค้ ่อยให้คาปรึ กษา
อย่างใกล้ชิด
- นาเสนอผลงาน
ครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
อภิปราย ผลงาน

- ใบปฏิบตั ิงาน
-ใบความรู ้ที่ 7
เรื่ อง อาหาร
มังสวิรัติ
ประเภท อาหาร

แบบสังเกต
พฤติกรรม
การทางาน
กลุ่ม

ว่าง

- ใบปฏิบตั ิงาน
-วัสดุ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหาร

-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ

แบบประเมินผล ทักษะ(P)
การปฏิบตั ิงาน

1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ
อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ
เก็บรักษาอาหาร
คุณธรรม(A)
-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
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การสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยนมา
ภาคปฏิบตั ิ

-ครู ให้นกั เรี ยนรวบรวม
ใบปฏิบตั ิงานแต่ละครั้ง
เขียนเป็ นรายงาน ตาม
แบบฟอร์มที่ครู แจกให้
พร้อมเขียนสรุ ป
ประโยชน์ที่ได้จากการ
เรี ยนวิชา อาหาร
มังสวิรัติ (ส่งในคาบ
เรี ยนครั้งที่ 17 )
และให้ทาแบบทดสอบ
หลังเรี ยน
-ครู ให้นกั เรี ยน จับกลุ่ม
โดยให้จบั ฉลาก เพื่อ
สอบปฏิบตั ิการ
ทาอาหารมังสวิรัติ
ประเภทอาหารจาน
เดียว เพื่อสอบปฏิบตั ิใน
คาบต่อไป

-ตัวอย่างการเขียน
รายงาน

-แบบทดสอบ
หลังเรี ยน

-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ
ควำมรู้ (K)
1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชน์ของอาหาร
มังสวิรัติ
2.อธิบายลักษณะที่ดีของ
อาหารมังสวิรัติหลักการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
3.หลักการ เลือกใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติ
4.หลักการ เลือกใช้
วัตถุดิบ และวัตถุดิบแทน
การประกอบอาหาร
มังสวิรัติตามหลักการและ
กระบวนการ
คุณธรรม(A)
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สอบปฏิบตั ิอาหารมังสวิรัติ
ประเภทอาหารจานเดียว

สอบปฏิบตั ิการ
ทาอาหารมังสวิรัติ
ประเภทอาหารจาน

วัสดุ อุปกรณ์ งาน
จริ ง

แบบประเมิน
การสอบ
ปฏิบตั ิ

-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ
ทักษะ(P)
1. เลือกใช้เครื่ องมือ
อุปกรณ์การประกอบ

เดียว บรรจุภาชนะ

อาหารมังสวิรัติ

อย่างเหมาะสม

2. เลือกใช้วตั ถุดิบ และ
วัตถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมังสวิรัติตาม
หลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั ิการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ เทคนิค
การจัดตกแต่ง และการ
เก็บรักษาอาหาร
17

ทบทวนความรู ้ ที่เรี ยนมาทั้งภาค

ส่งเล่มรายงานที่ให้ทา

-

(ในคาบที่ 15) เพื่อประ
มวนความรู ้ท้ งั หมดที่

แบบประเมิน
ตามรู ปเล่ม
รายงาน

เรี ยนมา

ควำมรู้ (K)
1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชน์ของอาหาร
มังสวิรัติ
2.อธิบายลักษณะที่ดีของ
อาหารมังสวิรัติหลักการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมังสวิรัติ
3.หลักการ เลือกใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติ
4.หลักการ เลือกใช้
วัตถุดิบ และวัตถุดิบแทน
การประกอบอาหาร
มังสวิรัติตามหลักการและ
กระบวนการ
คุณธรรม(A)
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สอบปลายภาค(ทฤษฎี)

- การทดสอบภาค
ทฤษฎี

แบบทดสอบ
ปลายภาค

เฉลย
แบบทดสอบ
ปลายภาค

-มีวนิ ยั
-ใฝ่ เรี ยนรู ้
-อยูอ่ ย่างพอเพียง
-มุ่งมัน่ ในการทางาน
-มีจิตสาธารณะ
ความรู ้ที่วดั ตาม
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

รำยละเอียดกำหนดกำรสอน
ชื่อวิชา : อาหารมังสวิรัติ
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 ดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ
แหล่งความรู ้ที่หลากหลาย
P (Physical Participation) คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เคลื่อนไหวร่ างกาย
P (Process Learning)
คือ จัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการทางานให้เกิดผลสาเร็ จ
A (Application)
คือ การจัดกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

กำหนดกำรสอน (Course Syllabus)
วิชำ อำหำรมังสวิรัติ รหัส 2404-2125
หลักสู ตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2556
สำขำวิชำ อำหำรและโภชนำกำร
ประเภทวิชำ คหกรรมศำสตร์
จัดทำโดย
นำงสำวชิสำ เมืองสิ งห์

สำขำวิชำ อำหำรและโภชนำกำร วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงรำย
สำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

