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  ครูผู้สอน  นางรัตตนพรณ์ อนุรักษ์ 

   
ค าอธิบายรายวิชา  

 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ ประเภทชนิดและลักษณะของอาหารพ้ืนเมืองปฏิบัติงาน  
การจัดท ารายการอาหารพ้ืนเมืองในชีวิตประจ าวัน การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 

  เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาหารพ้ืนเมือง มีความซื่อสัตย์ อดทน 
ขยัน ประหยัด และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสถานการณ์  บริบทในสังคม  และใช้ความรู้ที่เรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์  
จ าแนกระหว่างการให้เหตุผลดี  เหมาะสมและเหตุผลที่ไม่ดี  ไม่เหมาะสมของสถานการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  
ผู้เรียนแสวงหาความรู้  ทักษะ  สร้างความรู้ผ่านสื่อและแหล่งข้อมูลต่างๆ  ตลอดจนส่งเสริมความกลมเกลียว
รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อคนรุ่นหลัง 

ผลการเรียนรู้ 

 1.มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความหมาย  ความส าคัญ  ประโยชน์  ของอาหารพ้ืนเมือง 
   2.มีความรู้  เรื่องประเภท  ชนิด  และลักษณะของอาหารพ้ืนเมือง   
  3.จัดท ารายการอาหารและสามารถปฏิบัติอาหารพื้นเมือง  และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
      มีความสุข          
 4.เข้าใจสถานการณ์  บริบทในสังคมและใช้ความรู้มาวิเคราะห์ระหว่างการให้เหตุผลดี   
     เหมาะสมและเหตุผลไม่ดีไม่เหมาะสมได้ 
 5.แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ผ่านสื่อ แหล่งข้อมูลต่างๆ 
 6. รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นหลัง 
 
 
 
 
โครงสร้างรายวิชา 

หน่วย 
การ

เรียนรู้ที่ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

จ านวน
คาบ 

น้ าหนัก
คะแนน 



1 -ความหมาย 
ความส าคัญ  
ประโยชน์ของ
อาหารพื้นเมือง  
- อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ความสะอาดและ
ดูแลรักษาอุปกรณ์ 

-ความหมาย ประโยชน์ 
 
 
 
- อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ ท าความสะอาด 
 

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอาหาร

พ้ืนเมือง 

2 
 
 
 
2 
 

 

5 
 
 
 
5 
 

 

2 
 

-แกงเขียวหวานหมู 
-ต้มย าไก่ 
-ผัดผักรวมมิตร 
-ฟักทองแกงบวด 

-การประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภาคกลาง(อาหาร
หวานและอาหารคาว) 

อาหารพื้นเมือง 
ภาคกลาง 

4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 

3 -ลาบหม ู
-ส้มต า 
-ย าไก่ย่าง 

-การประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาหารพื้นเมือง 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

4 
4 

5 
5 
 

 
 
 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 -ตอบค าถาม อภิปราย สาธิต น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 -ปฏิบัติจริง 
 
การวัดและประเมินผล 

1.  ประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชา      
คะแนนเต็ม       100    คะแนน 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค 80 :  20 
 

ที ่ ก าหนดเวลา วิธีการ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน 

 

1 ก่อนกลาง
ภาค 

-แบบฝึกหัด 
-แกงเขียวหวานหมู 
-ต้มย าไก่ 

1 
2 

10 
10 
10 

2 กลางภาค -สอบกลางภาค 2 20 



3 หลังกลางภาค -ลาบหม ู
-ส้มต า 
-ย าไก่ย่าง 

 
3 

 

10 
10 
10 

4 ปลายภาค -สอบปลายภาค 3 20 
   รวม 100 

 
          2. ประเมินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   

 2.1    รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 
 2.2    ซื่อสัตย์สุจริต 

                     2.3    มีวินยั 
                     2.4   ใฝ่เรียนรู้ 
                     2.5    อยู่อย่างพอเพียง 

2.6    มุ่งมั่นในการท างาน 
2.7    รักความเป็นไทย 
2.8    มีจิตสาธารณะ 
 

 3.  การประเมินการอ่าน   คิดวิเคราะห์  และเขียน    
  3.1     สามารถคัดสรรสื่อที่ต้องการอ่านเพ่ือหาข้อมูลสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถ
สร้างความเข้าใจ 
  3.2     สามารถจับประเด็นส าคัญและประเด็นสนับสนุนโต้แย้ง 
  3.3     สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์  ความสมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ ล าดับความและ
ความเป็นไปของเรื่อง 
  3.4     สามารถสรุปคุณค่า แนวคิด แง่คิดได้จากการอ่าน 
  3.5     สามารถสรุป อภิปราย ขยายความแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง สนับสนุน โน้มน้าว โดย
การเขียนสื่อสาร   
 
 

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และอ่านคิดวิเคราะห์เขียน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0-49 0 ไม่ผ่านเกณฑ์ 

50-59 1 ผ่านเกณฑ์ 

60-69 2 ดี 

80-100 3 ดีเยี่ยม 
 
  
 

         4.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน    ( ประเมินในภาพรวม ) 



  4.1  ความสามารถในการสื่อสาร 
  4.2 ความสามารถในการคิด 
  4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
  4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
 -  Power Point 
 - VDO 
          - ของจริง 
          - รูปภาพ 
   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................ 
                                     (นางรัตตนพรณ์  อนุรักษ์) 

               ครูผู้สอน 
 
 
                              …………………………………………………… 
                                   (นางประทุม  ปานชื่น) 
                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

 
 

                            ……………………………………………………… 



   ( นางสุรีรัตน์      สะสุนทร ) 
                             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


