
 
 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

รหัสวชิำ : 2404-2125  ช่ือวชิำ : อำหำรมังสวรัิติ   จ ำนวน : 2 หน่วยกติ  4 ช่ัวโมง 
หลกัสูตรกำรศึกษำ (Course status) : ชคอ. 2/1 - 2/4   ควำมรู้พืน้ฐำน (Pre-requisite) : 
ภำคเรียนที ่(Semester) : 1/2561 วนั-เวลำทีเ่รียน (Class Meeting) : 
ช่ือผู้สอน (Instructor) : นำงสำวชิสำ  เมืองสิงห์ ทีท่ ำงำน (Office) :วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 
ต ำแหน่ง : ครู  วุฒิกำรศึกษำ : คบ. (คหกรรมศำสตร์ศึกษำ) 
โทรศัพท์ (Phone) : 087-8162950 อเีมล์ (E-Mail) : chisahandmade.2527@gmail.com  
หนังสือเรียน (Text Book) : 
แหล่งค้นคว้ำเพิม่เติม (Reference) :  

- เอกสารประกอบการเรียนวชิา อาหารมงัสวิรัติ 
- หนงัสือต ารับ อาหารมงัสวิรัติ 
- อินเตอร์เน็ต 

จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 
1. มีความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและประโยชน์ของอาหารมงัสวรัิติ การเลือกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ การเตรียม

และเก็บรักษาวตัถุดิบ วตัถุดิบทดแทน ลกัษณะท่ีดีของอาหารมงัสวรัิติ หลงัการและเทคนิคการประกอบอาหาร

มงัสวรัิติ การตกแต่ง และการเก็บรักษา 

2. มีความสามารถในการเตรียมและเก็บรักษาวตัถุดิบ วตัถุดิบ วตัถุดิบทดแทน การเลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์

ส าหรับประกอบอาหารมงัสวรัิติ 

3. มีความสามารถในการประกอบอาหารมงัสวรัิติ การตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร 

4. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต รอบคอบ สร้างสรรคแ์ละมีความรับผดิชอบ 

 

 



มำตรฐำนรำยวชิำ 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัอาหารมงัสวรัิติตามหลกัการและกระบวนการ 

 2. ใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารมงัสวิรัติ 

 3. ใชว้ตัถุดิบ และวตัถุดิบแทนการประกอบอาหารมงัสวรัิติตามหลกัการและกระบวนการ 

 4. ประกอบ ตกแต่ง เก็บรักษาอาหารมงัสวิรัติตามหลกัการลกัระบวนการ 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย และประโยชน์ของอาหารมงัสวิรัติ การเลือกใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ การเตรียม

และการเก็บรักษาวตัถุดิบ การเลือกใชว้ตัถุดิบทดแทน ลกัษณะท่ีดีของอาหารมงัสวิรัติหลกัการและเทคนิคการประกอบ

อาหารมงัสวิรัติ การจดัตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร 

สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 
  1. อธิบาย ความหมาย และประโยชน์ของอาหารมงัสวิรัติ 

  2. อธิบายลกัษณะท่ีดีของอาหารมงัสวรัิติหลกัการและเทคนิคการประกอบอาหารมงัสวรัิติ 

 ทกัษะ 

  1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารมงัสวิรัติ 

  2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และวตัถุดิบแทนการประกอบอาหารมงัสวรัิติตามหลกัการและกระบวนการ 

  3. ปฏิบติัการประกอบอาหารมงัสวรัิติ เทคนิค การจดัตกแต่ง และการเก็บรักษาอาหาร 

 คุณธรรม 

 1. มีวนิยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
 4. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 5. มีจิตสาธารณะ 

ตัวช้ีวดั (KPI : Key Performance Indicator) 

1. ผูเ้รียนน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

2. ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดท้ั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

3. ผูเ้รียนผา่นการประเมินรายวชิาท่ีระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด 



 เกณฑ์กำรให้คะแนน (Mark Allocation) 
         เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน                           100 % 

1. คะแนนระหวา่งเรียน                            40 % 
2. การสอบภาคปฏิบติัรายกลุ่ม                         20 % 
3. การสอบภาคทฤษฎีรายบุคคล 20 % 
4. จิตพิสัย 20 % 

 

วธีิกำรสอน (Instructional Strategies) 

 การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้ทั้งทางดา้น ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และอารมณ์ ดงัน้ี 

              1. บรรยายและใหน้กัเรียนท าการคน้ควา้จากหนงัสือและอินเตอร์เน็ต 

  2. ฝึกใหผู้เ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ เจตคติ วนิยั และความรับผิดชอบ ท่ีสามารถน าไปประกอบ

อาชีพได ้

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ (Work Assignments) 

 ใหน้กัเรียนน าความรู้เก่ียวกบัอาหารมงัสวิรัติท่ีไดศึ้กษาแลกเปล่ียนความรู้กนั 

 
เกณฑ์กำรประเมนิผล (Assessment) 
  
ระดบั

คะแนน 
ระดบัผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย  ระดบั
คะแนน 

ระดบัผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 – 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 – 64 2.0 การเรียนพอใช ้
75 – 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 – 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 – 74 3.0 การเรียนดี  50 – 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 – 69 2.5 การเรียนดีพอใช ้  0 – 49 0 การเรียนขั้นต ่า 

 
 
 
 
 



รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน ช่ือวชิำ : อำหำรมังสวรัิติ  18 คร้ัง   72 ช่ัวโมง 
 

ที่ หัวข้อ กจิกรรมและ
กระบวนกำรสอน 

ส่ือกำรสอน กำร
ประเมนิผล 

สมรรถนะของผู้เรียน 

1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอาหาร
มงัสวรัิติ 
   1.1 ความหมาย และประโยชน์

ของอาหารมงัสวรัิติ  

   1.2 ลกัษณะท่ีดีของอาหาร

มงัสวรัิติ 

   1.3 วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตามหลกัการและ

กระบวนการ 

   1.4  ประเภทแบ่งตามหลกัการ
ประกอบอาหารมงัสวรัิติ  
 
   1.5  หลกัการและเทคนิคการ

ประกอบอาหารมงัสวรัิติ 

 

-แนะน ารายวชิา  

- ทดสอบก่อนเรียน 

- แบ่งกลุ่มนกัเรียน

ออกเป็น 5 กลุ่ม 

(เท่าๆกนั) 

-  แต่ละกลุ่มศึกษา

(อินเตอร์เน็ตหรือใน

หอ้งสมุด)เน้ือหาตามท่ี

จบัฉลากได ้ 

- แต่ละกลุ่มน าความรู้ท่ี

ศึกษาเขียนเป็นผงั

ความคิดและน าเสนอ

หนา้ชั้นเรียน  

- ครูและนกัเรียน

ช่วยกนัอภิปรายและ

สรุปตามหวัขอ้  

- ครูแจกใบงานท่ี 1เร่ือง 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั
อาหารมงัสวรัิติ ให้
นกัเรียนท าทุกคน  

 
 
 
 

- ใบความรู้ท่ี 1 
เร่ือง ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัอาหาร
มงัสวรัิติ 
- แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
-ใบงานท่ี 1เร่ือง 
ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัอาหาร
มงัสวรัิติ 

- การท า
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 
-เฉลยใบงาน
ท่ี 1เร่ือง 
ความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบั
อาหาร
มงัสวรัิติ 

ควำมรู้(K) 

1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชนข์องอาหาร
มงัสวรัิติ 
2.อธิบายลกัษณะท่ีดีของ
อาหารมงัสวรัิติหลกัการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมงัสวรัิติ 
คุณธรรม(A) 

- มีวนิยั 
- ใฝ่เรียนรู้  
 



ที่ หัวข้อ กจิกรรมและ
กระบวนกำรสอน 

ส่ือกำรสอน กำร
ประเมนิผล 

สมรรถนะของผู้เรียน 

2 อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท ย  า,ลาบ,สลดั 

ครูใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม
เท่าๆกนัใชว้ธีิ  จบั
ฉลาก  จากนั้น ครูให้
นกัเรียนหาสูตรอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท ย  า  จาก
อินเตอร์เน็ต วางแผน 
เพื่อลงมือปฏิบติัในคาบ
ต่อไป  

 

 

- ใบปฏิบติังาน 

-อินเตอร์เน็ต 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 
 

3 การปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท ย  า,ลาบ,สลดั(ต่อ) 

 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัการท าอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท ย  า ตามท่ีได้

วางแผนไวเ้ม่ือคาบท่ี

แลว้  โดยมีครูเป็นผู ้

ค่อยใหค้  าปรึกษา อยา่ง

ใกลชิ้ด 

- น าเสนอผลงาน  

ครูแจกใบความรู้ท่ี 2 
เร่ืองอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท ย  า,ลาบ,สลดั 

เพื่อหาขอ้สรุป  

- ใบปฏิบติังาน 

-วสัดุ อุปกรณ์การ

ประกอบอาหาร 

ใบความรู้ท่ี 2 
เร่ืองอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท ย  า,ลาบ

,สลดั 

 

แบบประเมินผล

การปฏิบติังาน  

 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ

เก็บรักษาอาหาร 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 



ที่ หัวข้อ กจิกรรมและ
กระบวนกำรสอน 

ส่ือกำรสอน กำร
ประเมนิผล 

สมรรถนะของผู้เรียน 

4 อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท น ้ าพริกเคร่ืองจ้ิม,แกง 

 

- ครูแจกใบความรู้ท่ี3
เร่ือง อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท น ้ าพริกเคร่ือง
จ้ิม,แกง พร้อมอธิบาย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู้
ท่ีครูแจกให ้และ วาง
แผนการปฏิบติัอาหาร 
เพ่ือปฏิบติัคาบต่อไป 

- ใบปฏิบติังาน 

-ใบความรู้ท่ี3 
เร่ือง อาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท น ้ าพริก

เคร่ืองจ้ิม,แกง 

 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

5 การปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท น ้ าพริกเคร่ืองจ้ิม,แกง
(ต่อ) 

 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัการท าอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภทน ้ าพริกเคร่ือง

จ้ิม,แกง ตามท่ีได้

วางแผนไวเ้ม่ือคาบท่ี

แลว้  โดยมีครูเป็นผู ้

ค่อยใหค้  าปรึกษา อยา่ง

ใกลชิ้ด 

- น าเสนอผลงาน  

ครูและนกัเรียนร่วมกนั

อภิปราย ผลงาน 

- ใบปฏิบติังาน 

-วสัดุ อุปกรณ์การ

ประกอบอาหาร 

 

แบบประเมินผล

การปฏิบติังาน  

 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ

เก็บรักษาอาหาร 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 
 
 



ที่ หัวข้อ กจิกรรมและ
กระบวนกำรสอน 

ส่ือกำรสอน กำร
ประเมนิผล 

สมรรถนะของผู้เรียน 

6 อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภทน่ึง ,อบ,ยา่ง 
 

- ครูแจกใบความรู้ท่ี4
เร่ือง อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท ประเภทน่ึง ,
อบ,ยา่งพร้อมอธิบาย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู้
ท่ีครูแจกให ้และ วาง
แผนการปฏิบติัอาหาร 
เพ่ือปฏิบติัคาบต่อไป 

- ใบปฏิบติังาน 

-ใบความรู้ท่ี4 
เร่ือง อาหาร
มงัสวรัิติประเภท
น่ึง ,อบ,ยา่ง 
 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

7 ปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภทน่ึง ,อบ,ยา่ง(ต่อ) 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัการท าอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท ประเภทน่ึง ,

อบ,ยา่ง ตามท่ีได้

วางแผนไวเ้ม่ือคาบท่ี

แลว้  โดยมีครูเป็นผู ้

ค่อยใหค้  าปรึกษา อยา่ง

ใกลชิ้ด 

- น าเสนอผลงาน  

ครูและนกัเรียนร่วมกนั

อภิปราย ผลงาน 

- ใบปฏิบติังาน 

-วสัดุ อุปกรณ์การ

ประกอบอาหาร 

 

แบบประเมินผล

การปฏิบติังาน  

 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ

เก็บรักษาอาหาร 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 
 
 



ที่ หัวข้อ กจิกรรมและ
กระบวนกำรสอน 

ส่ือกำรสอน กำร
ประเมนิผล 

สมรรถนะของผู้เรียน 

8 สอบกลางภาค  ท าขอ้สอบทฤษฎี - เฉลยขอ้สอบ ควำมรู้(K) 

1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชนข์องอาหาร
มงัสวรัิติ 
2.อธิบายลกัษณะท่ีดีของ
อาหารมงัสวรัิติหลกัการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมงัสวรัิติ 
 

9 อาหารมงัสวรัิติ  ประเภท  ผดั, 
ทอด 

- ครูแจกใบความรู้ท่ี5
เร่ือง อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท  ผดั, ทอด
พร้อมอธิบาย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู้
ท่ีครูแจกให ้และ วาง
แผนการปฏิบติัอาหาร 
เพ่ือปฏิบติัคาบต่อไป 

- ใบปฏิบติังาน 

-ใบความรู้ท่ี5 
เร่ือง อาหาร
มงัสวรัิติประเภท 
ผดั, ทอด 
 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

10 ปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ  ประเภท  
ผดั, ทอด 
 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัการท าอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท  ผดั, ทอด 

ตามท่ีไดว้างแผนไวเ้ม่ือ

คาบท่ีแลว้  โดยมีครู

เป็นผูค้่อยใหค้  าปรึกษา 

อยา่งใกลชิ้ด 

- น าเสนอผลงาน  

ครูและนกัเรียนร่วมกนั

- ใบปฏิบติังาน 

-วสัดุ อุปกรณ์การ

ประกอบอาหาร 

 

แบบประเมินผล

การปฏิบติังาน  

 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ



อภิปราย ผลงาน เก็บรักษาอาหาร 

(ต่อ) 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

11 อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท ตม้,ซุป 

- ครูแจกใบความรู้ท่ี6
เร่ือง อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท ตม้,ซุป พร้อม
อธิบาย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู้
ท่ีครูแจกให ้และ วาง
แผนการปฏิบติัอาหาร 
เพ่ือปฏิบติัคาบต่อไป 

- ใบปฏิบติังาน 

-ใบความรู้ท่ี6 
เร่ือง อาหาร
มงัสวรัิติประเภท 
ตม้,ซุป 
 

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

12 ปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภทประเภท ตม้,ซุป 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัการท าอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท  ตม้,ซุป ตามท่ี

ไดว้างแผนไวเ้ม่ือคาบท่ี

แลว้  โดยมีครูเป็นผู ้

ค่อยใหค้  าปรึกษา อยา่ง

ใกลชิ้ด 

- น าเสนอผลงาน  

ครูและนกัเรียนร่วมกนั

อภิปราย ผลงาน 

- ใบปฏิบติังาน 

-วสัดุ อุปกรณ์การ

ประกอบอาหาร 

 

แบบประเมินผล

การปฏิบติังาน  

 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ

เก็บรักษาอาหาร 

(ต่อ) 

 



คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

13 อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภทอาหารวา่ง  

- ครูแจกใบความรู้ท่ี 7
เร่ือง อาหารมงัสวรัิติ 
ประเภท อาหารวา่ง 
พร้อมอธิบาย 
- นกัเรียนแบ่งกลุ่มและ
เลือกเมนูจากใบความรู้
ท่ีครูแจกให ้และ วาง
แผนการปฏิบติัอาหาร 
เพ่ือปฏิบติัคาบต่อไป 

- ใบปฏิบติังาน 

-ใบความรู้ท่ี 7
เร่ือง อาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท อาหาร

วา่ง  

แบบสงัเกต
พฤติกรรม 
การท างาน
กลุ่ม 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

14 ปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ ประเภท
อาหารวา่ง 

นกัเรียนลงมือ
ปฏิบติัการท าอาหาร
มงัสวรัิติ 
ประเภท  อาหารวา่ง

ตามท่ีไดว้างแผนไวเ้ม่ือ

คาบท่ีแลว้  โดยมีครู

เป็นผูค้่อยใหค้  าปรึกษา 

อยา่งใกลชิ้ด 

- น าเสนอผลงาน  

ครูและนกัเรียนร่วมกนั

อภิปราย ผลงาน 

- ใบปฏิบติังาน 

-วสัดุ อุปกรณ์การ

ประกอบอาหาร 

 

แบบประเมินผล

การปฏิบติังาน  

 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ

เก็บรักษาอาหาร 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 



-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

15 การสรุปเน้ือหาท่ีเรียนมา 
ภาคปฏิบติั 

-ครูใหน้กัเรียนรวบรวม
ใบปฏิบติังานแต่ละคร้ัง 
เขียนเป็นรายงาน ตาม
แบบฟอร์มท่ีครูแจกให้
พร้อมเขียนสรุป
ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการ
เรียนวชิา  อาหาร
มงัสวรัิติ (ส่งในคาบ
เรียนคร้ังท่ี 17 ) 
และใหท้ าแบบทดสอบ
หลงัเรียน 
-ครูใหน้กัเรียน จบักลุ่ม
โดยใหจ้บัฉลาก เพื่อ
สอบปฏิบติัการ
ท าอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภทอาหารจาน
เดียว เพื่อสอบปฏิบติัใน
คาบต่อไป 

-ตวัอยา่งการเขียน
รายงาน  

-แบบทดสอบ
หลงัเรียน 
 

ควำมรู้(K) 

1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชนข์องอาหาร
มงัสวรัิติ 
2.อธิบายลกัษณะท่ีดีของ
อาหารมงัสวรัิติหลกัการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมงัสวรัิติ 
3.หลกัการ เลือกใช้

เคร่ืองมือ อปุกรณ์การ

ประกอบอาหารมงัสวรัิติ 

4.หลกัการ เลือกใช้

วตัถุดิบ และวตัถุดิบแทน

การประกอบอาหาร

มงัสวรัิติตามหลกัการและ

กระบวนการ 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

16 สอบปฏิบติัอาหารมงัสวรัิติ 
ประเภทอาหารจานเดียว 

สอบปฏิบติัการ

ท าอาหารมงัสวรัิติ 

ประเภทอาหารจาน

เดียว   บรรจุภาชนะ

อยา่งเหมาะสม  

วสัดุ อุปกรณ์ งาน
จริง 

แบบประเมิน
การสอบ
ปฏิบติั 

ทกัษะ(P) 

1. เลือกใชเ้คร่ืองมือ 

อุปกรณ์การประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ 

2. เลือกใชว้ตัถุดิบ และ

วตัถุดิบแทนการประกอบ



อาหารมงัสวรัิติตาม

หลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติัการประกอบ

อาหารมงัสวรัิติ เทคนิค 

การจดัตกแต่ง และการ

เก็บรักษาอาหาร 

17 ทบทวนความรู้ ท่ีเรียนมาทั้งภาค ส่งเล่มรายงานท่ีใหท้ า

(ในคาบท่ี 15) เพื่อประ

มวนความรู้ทั้งหมดท่ี

เรียนมา  

- แบบประเมิน
ตามรูปเล่ม
รายงาน 

ควำมรู้(K) 

1.อธิบาย ความหมาย และ
ประโยชนข์องอาหาร
มงัสวรัิติ 
2.อธิบายลกัษณะท่ีดีของ
อาหารมงัสวรัิติหลกัการ
และเทคนิคการประกอบ
อาหารมงัสวรัิติ 
3.หลกัการ เลือกใช้

เคร่ืองมือ อปุกรณ์การ

ประกอบอาหารมงัสวรัิติ 

4.หลกัการ เลือกใช้

วตัถุดิบ และวตัถุดิบแทน

การประกอบอาหาร

มงัสวรัิติตามหลกัการและ

กระบวนการ 

คุณธรรม(A) 

-มีวนิยั 
-ใฝ่เรียนรู้  
-อยูอ่ยา่งพอเพียง 
-มุ่งมัน่ในการท างาน 
-มีจิตสาธารณะ 

18 สอบปลายภาค(ทฤษฎี) - การทดสอบภาค 
ทฤษฎี   

แบบทดสอบ
ปลายภาค 

เฉลย
แบบทดสอบ
ปลายภาค 

ความรู้ท่ีวดัตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 



รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน    
ช่ือวชิา : อาหารมงัสวิรัติ    
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 

 C (Construction)   คือ ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I  (Interaction)   คือ ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ

แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
 P  (Physical Participation)  คือ จดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 

P  (Process Learning)   คือ จดักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด 
กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 

 A  (Application)   คือ การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ก ำหนดกำรสอน (Course Syllabus) 

วชิำ อำหำรมงัสวรัิติ   รหัส 2404-2125   

หลกัสูตรประกำศนียบตัรวชิำชีพ พุทธศักรำช 2556 

สำขำวชิำ อำหำรและโภชนำกำร 

ประเภทวชิำ คหกรรมศำสตร์ 

จัดท ำโดย 

นำงสำวชิสำ  เมอืงสิงห์ 

 

สำขำวชิำ อำหำรและโภชนำกำร  วทิยำลยัอำชีวศึกษำเชียงรำย 

ส ำนักคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กระทรวงศึกษำธิกำร 
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