


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ค าน า 
 

 รายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย เป็นหนึ่งในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ มีพื้นฐาน
ทางด้านอาหารไทยได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุด  และสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพได้  หลักสูตรนี้เป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย ฉบับปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการ
แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วน เช่น เพ่ิมเนื้อหาอาหารตามฤดูกาล ปรับจ านวนชั่วโมง ปรับเงื่อนไขการใช้
หลักสูตร เป็นต้น เพ่ือให้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะ
สามารถตอบสนองและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการทางด้านนี้โดยเฉพาะ 

 

คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

             กันยายน 2558 
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รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์ 
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนที่เป็นพลังส าคัญทางสังคมให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่ส าคัญ เพ่ือ
ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับชีวิต 
ชุมชนและสังคม มีเจคติที่ดตี่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย สามารถน าความรู้
ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ โดยค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพอาหารไทย 
 
หลักการ 

 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้าน

อาหารไทย รวมถึงการบริหารจัดการธุรกิจอาหารไทย โดยมีจุดหมายการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถขั้นสูงสุด มีความเป็นผู้น า และการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร
ไทย เพ่ือสามารถต่อยอดและเพ่ิมพูนความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการท างานด้านอาหารไทย 
เพ่ือเป็นพลังส าคัญทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านอาหารไทยมี
ความรู้ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
 
จุดหมาย 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
ความสามารถทางด้านอาหารไทยและการประกอบธุรกิจด้านอาหารไทย มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารไทย จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางด้านการประกอบอาหารไทยและธุรกิจด้านอาหารไทย 
ตลอดจนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับชีวิต ชุมชนและสังคม 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีความอดทน มีวินัยและ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอาหารไทย และมีเจตคติที่ดีต่ออาหารไทย 

3. มีทักษะความสามารถในการประกอบอาหารไทยและธุรกิจด้านอาหารไทย ตลอดจนทักษะการ
สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิตที่ส าคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการทางด้าน
อาหารไทยและต่อการด าเนินชีวิต 
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สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 
 
สมรรถนะ 

หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารไทย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยและการจัดการ
ธุรกิจอาหารไทย รวมทั้งการสื่อสารเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ สามารถวางแผนและออกแบบนวัตกรรมด้าน
อาหารไทย สามารถจัดการและบริหารธุรกิจอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพ้ืน
ฐานความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฏี หลักการ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยและธุรกิจ
อาหารไทย เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการวางแผนในการ
ประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจอาหารไทยได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญ
ในการปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและธุรกิจอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ
อาหารไทย แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน มีการตัดสินใจอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อศักยภาพในการประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจ
อาหารไทย 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ จากการฝึก
ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร 
การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผู้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทยเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านอาหารไทย ตลอดจน
ตระหนักในคุณค่าของอาหารไทยและประเพณีไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถด าเนิน
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กิจกรรมประกอบอาหารและจัดการธุรกิจอาหารไทย รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. มีความรู้ ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย 
2. มีทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ

อาหารไทย 
3. มีทักษะด้านการปฏิบัติการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย ตลอดจน

ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต  
4. มีภาวะผู้น า มีความอดทน มุ่งมั่นในการท างาน ด ารงรักษาความเป็นไทยด้วยความรักและ

ภาคภูมิใจในประเพณีไทยและอาหารไทย  
5. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจอาหาร

ไทย 
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยต่อตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

อาหารไทย 
7. มีความพอเพียง มีจิตส านึกใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
8. มีจิตอาสา มุ่งมั่นในการน าความรู้ไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
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รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 
 
หลักการและเหตุผล 

อาหารไทยมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมไทยมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นลักษณะเฉพาะไปในแต่ละภาคของประเทศ การเรียนรู้อาหารไทย จึงเป็นการ
เรียนรู้วิถีชีวิต สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติไทย และแต่ละภาคของประเทศ ซึ่งมี
เสน่ห์ มีความหลาหลาย และน่าศึกษาค้นคว้า ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจด้านอาหารไทยจึงเป็นที่นิยมและเป็นที่ชื่น
ชอบส าหรับคนไทยและคนต่างชาติ เพ่ือขยายตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคอาหารไทย 
รัฐบาลไทยจึงมนีโยบายที่จะยกระดับธุรกิจด้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยโครงการ 
“ครัวไทยสู่ครัวโลก” ประกอบกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการแรงงานเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจอาหารไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถทางด้าน
อาหารไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเตรียมและการประกอบอาหารไทย ด้านสุขาภิบาลอาหาร ด้านการ
วางแผนจัดการรายการอาหารไทย ด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหารไทย รวมทั้งด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาธุรกิจด้านอาหารไทยให้เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ยังส่งเสริมให้เกิดความรัก 
และความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่คนในชาติ
จ าเป็นต้องมี 

การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาหารไทย
ภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาหารไทยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีความเข้มข้นน้อยส าหรับการพัฒนาผู้เรียนจนเกิดความรู้ 
ทักษะทางด้าน การประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจด้านอาหารไทยจนสามารถประกอบอาชีพทางด้าน
อาหารไทยได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ จากผลการวิจัยส ารวจความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และครูในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า อาหารไทย เป็น 1 ใน 5 รายวิชา
เพ่ิมเติมที่กลุ่มเป้าหมายมีความต้องการสูงสุด ดังนั้น การจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทยจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านอาหารไทยตามความต้องการ
ของท้องถิ่นและของประเทศ เมื่อผู้เรียนส าเร็จการศึกษา สามารถน าความรู้และทักษะไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อเพ่ือต่อยอดทางความรู้ด้านอาหารไทย หรือส าหรับการประกอบอาชีพได้อย่างประสบ
ผลส าเร็จในอนาคต 

 
คุณภาพของผู้เรียน (ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

ไทยแต่ละประเภท มีทักษะและเทคนิคในการเลือกและใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารไทยเพื่อคงคุณค่า 
มีความสวยงาม น่ารับประทาน และมีรสชาติที่อร่อย สามารถปฏิบัติการประกอบอาหารไทยอย่างถูก
สุขลักษณะ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการประกอบอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ทักษะภาษาต่างประเทศขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย มีความอดทน มีวินัยและมีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพอาหารไทย 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และมีทักษะในการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร

ไทยแต่ละภาค และขนมไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะและเทคนิคในการ
ประกอบอาหารไทยแต่ละภาคและขนมไทยแต่ละประเภทอย่างมืออาชีพ มีความเป็นผู้น า มีทักษะ
กระบวนการกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยให้สอดคล้องกับวรรณคดีไทยด้วย
จิตส านึกรักและภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศขั้นพ้ืนฐานในการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 ผู้เรียนรู้ และเข้าใจในทฤษฏี และหลักการเกี่ยวกับหลักโภชาการเพ่ือสุขภาพและคุณค่าของพืชผัก

สมุนไพรและเครื่องเทศ มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมีคุณประโยชน์ในการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพด้าน
อาหารไทย รู้และประยุกต์ใช้เทคนิคการถนอมอาหารและการน าอาหารเหลือใช้มาดัดแปลงให้เป็นอาหาร
ใหม่ที่สามารถรับประทานได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะสร้างสรรค์ดัดแปลงอาหารเหลือใช้ด้วยจิตส านึกและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และมีทักษะภาษาต่างประเทศข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติการถนอม
อาหารและประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 ผู้เรียนรู้ เข้าใจค าศัพท์ และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการครัวและการบริการใน

ร้านอาหารไทยเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย รู้และประยุกต์ใช้หลักการทางศิลปะ
และการแกะสลักผักและผลไม้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะการจัดตกแต่งอาหารไทยแต่ละประเภท
อย่างสร้างสรรค์ และสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อก่อให้เกิดความจรรโลงใจและส่งเสริมคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 ผู้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการต้นทุนอาหาร การวางแผนจัดรายการอาหาร

ไทย และการจัดบริการงานเลี้ยง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริการจัดเลี้ยงอย่างมืออาชีพ มีความเป็น
ผู้น า มีทักษะการวิเคราะห์และออกแบบรายการอาหารไทยเพ่ือการจัดเลี้ยงได้อย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะ
การสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 ผู้เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และหลักการบริหารจัดการธุรกิจภัตตาคารและ

ร้านอาหารไทย สามารถวิเคราะห์แนวทางและแนวโน้มของอาชีพด้านอาหารไทย สามารถวางแผนธุรกิจ
อาหารไทย มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์รูปแบบของภัตตาคาร
และร้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ สามารถน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาภัตตาคารและร้านอาหาร
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการน าเสนอผลงาน 
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เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร 
 เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเพ่ิมเติม : อาหารไทยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศของผู้เรียน จึงมีเงื่อนไขในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 

1. โรงเรียนจะต้องมีห้องปฏิบัติการเตรียมและประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาล และมีวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องใช้มาตรฐานในการประกอบอาหารอย่างเพียงพอต่อจ านวนของผู้เรียน 

2. การจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงติดต่อกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เนื้อหา ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติควบคู่กัน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะและมีความรอบรู้ด้านอาหารไทย สามารถวางแผนการ
เตรียมและปฏิบัติการประกอบอาหาร สามารถสาธิตการเตรียมและการประกอบอาหาร สามารถถ่ายทอด
ความรู้ เสนอแนะ ก ากับ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนในการฝึกปฏิบัติ 

4. ครูผู้สอนควรได้รับการอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการสอน 
5. การจัดการเรียนการสอนควรมีการร่วมมือระหว่างครูผู้สอนหลักสูตรอาหารไทยกับครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในบางหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องมีการบูรณาการความรู้ 
ตัวอย่างเช่น อาหารไทยในวรรณคดี ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในครัวและร้านอาหาร เป็นต้น  
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โครงสร้างของหลักสูตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 1                                              เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

1.  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารไทย 9 
2.  สุขลักษณะในการประกอบอาหาร 9 
3.  ชนิดและประเภทของอาหารไทย 30 
4.  การจัดการอาหารส าหรับครอบครัว 12 

ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 2                                              เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

5. เทคนิคการประกอบอาหารประเภทผัก 21 
6. เทคนิคการประกอบอาหารประเภทไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ 9 
7. เทคนิคการประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ 30 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  

ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 3                                              เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมไทย 3 
2. วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการท าขนมไทย 3 
3. ประเภทขนมไทย 21 
4. วิธีและเทคนิคการท าขนมไทย 12 
5. ขนมไทยกับพิธีมงคลของไทย 6 
6. โครงงานขนมไทย 15 

ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 4                                             เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ชั่วโมง) 

7. อาหารไทย 4 ภาค 27 
8. ประวัติศาสตร์ครัวไทย 6 
9. อาหารไทยในวรรณคดี 6 
10. โครงงานอาหารไทยในวรรณคดี 21 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 5                                             เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

1. พืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศในอาหารไทย 18 
2. อาหารไทย และสุขภาพ 15 
3. โครงงานอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 27 

ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 6                                              เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

4. หลักการถนอมอาหาร 6 
5. การถนอมอาหารด้วยวิธีต่างๆ 30 
6. การดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 6 
7. โครงงานการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 18 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 7                                              เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

1. In the kitchen 30 
2. In the restaurant 30 

ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 8                                              เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

3. การแกะสลักผักและผลไม้ 15 
4. ศิลปะเก่ียวกับการจัดตกแต่งอาหาร 9 
5. การจัดตกแต่งอาหารแต่ละประเภท 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 9                                             เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

1. การวางแผนการจัดรายการอาหาร 39 
2. การควบคุมต้นทุน 21 

ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 10                                           เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

3. การวางแผนรายการอาหารไทยเพื่อการจัดเลี้ยง 30 
4. การบริการอาหารไทยในการจัดเลี้ยง 9 
5. โครงงานการจัดรายการอาหารไทยเพ่ือการจัดเลี้ยง 21 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

ภาคเรียนที่ 1 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 11                                            เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภัตตาคารและร้านอาหาร 18 
2. การบริหารจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 15 
3. หลักสุขาภิบาลและการควบคุมความปลอดภัย 27 

ภาคเรียนที่ 2 
รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 12                                            เวลา 60 ชั่วโมง (1.5 หน่วยกิต) 
ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียน เวลา (ช่ัวโมง) 

4. สัมมนาเพ่ือพัฒนาเค้าโครงย่อ 6 
5. โครงงานการออกแบบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย 33 
6. นิทรรศการโครงงานการออกแบบภัตตาคารและร้านอาหารไทย 21 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมอาหารไทย ใช้รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน 
และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพอาหารไทย มีทักษะที่ส าคัญในการพัฒนาตนเองเป็นผู้น าทางการเรียนรู้ และสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย 

1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
2. การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
3. การท าโครงงาน 
4. บทบาทสมมติุ 

51 
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5. สถานการณ์จ าลอง 
6. กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
7. การใช้ค าถาม 
8. อภิปรายกลุ่มย่อย 

 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้ 
2. หนังสือ/ต ารา ในห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 
3. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย 
4. สื่อจาก Internet  
5. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
6. แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน ด้วยแบบทดสอบ แบบสังเกต โดยครูผู้สอน 
2. ประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ ด้วยแบบ

สังเกต แบบประเมิน แบบสัมภาษณ์ โดยครูผู้สอน 
3. ประเมินทักษะการท างานกลุ่ม ด้วยแบบสังเกต โดยครูผู้สอน 
4. ประเมินทักษะการประกอบอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย ด้วยแบบสังเกต แบบ

ประเมิน แบบสัมภาษณ์ โดยครูผู้สอน และเพ่ือนนักเรียน 
5. ประเมินทักษะการปฏิบัติ ด้วยแบบสังเกต แบบประเมิน โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง 
6. ประเมินรายงานการท าโครงงาน ด้วยแบบประเมิน/รายงาน โดยครูผู้สอน 
7. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยแบบวัด แบบประเมิน โดยครูผู้สอน หรือนักเรียนเอง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1               ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญของอาหารไทย ประเภทของเครื่องใช้ในครัว ชนิดและ
ประเภทของอาหารไทย ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัว การจัดการอาหารส าหรับ
ครอบครัว รวมทั้งค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง เรียนรู้การจัดเตรียมและเลือกวัตถุดิบ เพื่อการ
ประกอบอาหารแต่ละประเภท วิเคราะห์และเลือกใช้ภาชนะ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร
ไทย การเก็บรักษาภาชนะ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพ่ือให้เกิดสุขลักษณะ
ในการประกอบอาหาร การคิดค านวณต้นทุนก าไร รวมทั้งแนวทางการวางแผนจัดการอาหารที่มีประโยชน์
และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภทในการ
ประกอบอาหารไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย ตลอดจนการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ 
ปฏิบัติการส ารวจราคาอาหาร คิดค านวณต้นทุนก าไร ปฏิบัติการเตรียมและประกอบอาหารไทยแต่ละชนิด
และแต่ละประเภทให้น่ารับประทาน และมีรสชาติที่อร่อย ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มเพ่ือแสวงหาความรู้ 
วางแผนการจัดการอาหารส าหรับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการประกอบอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยและประเภทของเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหารไทยอย่างถูกต้องและปลอดภัย มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญในการเตรียมและ
การประกอบอาหารไทย สามารถคิดวิเคราะห์ คิดค านวณต้นทุนก าไร วางแผนการจัดการอาหาร แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมและการประกอบอาหารแต่ละประเภท และการดูแลเครื่องใช้ได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
สามารถตัดสินใจเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติจนเกิดทักษะในการ
เตรียมและประกอบอาหารอย่างเห็นคุณค่า และมีความภาคภูมิใจในอาหารประจ าชาติของไทย มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความสามัคคีผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน รู้จักใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
อย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญและวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้แต่ละประเภท
ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 

2. ผู้เรียนอธิบายสุขลักษณะในการประกอบอาหารและวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ 
อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนอธิบายลักษณะส าคัญของอาหารไทยแต่ละชนิดและแต่ละประเภท พร้อมทั้งข้ันตอนใน
การเตรียมและประกอบอาหารไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์อาหาร
ประจ าชาติของไทย 

4. ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้แต่ละประเภทในการประกอบ
อาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมและดูแลรักษาสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อการประกอบอาหารไทยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  
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5. ผู้เรียนมีทักษะในการเตรียมและประกอบอาหารแต่ละชนิดและแต่ละประเภทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น่ารับประทาน มีรสชาติที่อร่อย และคงลักษณะที่โดดเด่นของอาหารไทยแต่ละประเภทได้ 

6. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดตัดสินใจ คิดวางแผนเลือกและปฏิบัติการประกอบ
อาหารไทยที่มีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค เห็นคุณค่า มี
ความภาคภูมิใจในอาหารประจ าชาติของไทย 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4. อภิปรายกลุ่มย่อย 
5. สืบค้น และสรุปความรู้ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
  3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
3. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหาร 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการปรุงอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. เว็บไซด์ สารานุกรมไทยส าหรับเยาชน เล่มที ่13 เรื่องท่ี 8 อาหารไทย และเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

กับอาหารไทย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1       ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทยแต่ละประเภท และจากวัตถุดิบที่

แตกต่าง ได้แก ่เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ า ไข่ ผัก เป็นต้น ศึกษาเทคนิคการสงวนคุณค่า และสีสันของอาหาร 
ศึกษาค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปฏิกิริยาทางเคมีที่มีผลต่อการประกอบอาหาร มี
วิจารณญาณในการวิเคราะห์ สรุปสาเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการเตรียมและ
การประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง 

 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการเลือกวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ไข่และ
ผลิตภัณฑ์ไข่ และเนื้อสัตว์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการเตรียมและประกอบอาหารไทยจาก
วัตถุดิบที่แตกต่างกันได้อย่างมืออาชีพ เพ่ือให้อาหารคงคุณค่าทางโภชนาการ มีสีสันน่ารับประทาน และมี
รสชาติที่อร่อย ปฏิบัติการคิดค านวณต้นทุนก าไร มีทักษะในการใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์และแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างาน  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน 
เทคนิคการสงวนคุณค่า และสีสันของอาหารให้สวยงามและน่ารับประทาน มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญเกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากวัตถุดิบต่างประเภท สามารถค านวณ
ต้นทุนก าไร สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน สามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจากการใช้
วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่แตกต่างกัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการ
ประกอบอาหาร มองเห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาหารไทย ด้วยจิตส านึกรักและภาคภูมิใจ
ในประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา และออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการเตรียมและการประกอบอาหาร 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกซ้ือวัตถุดิบประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
2. ผู้เรียนอธิบายเทคนิคการเตรียมและการประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์

หาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการประกอบอาหาร และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่าง
สร้างสรรค ์

3. ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคนิคการเลือกซ้ือวัตถุดิบประเภทต่างๆได้อย่างมืออาชีพ 
4. ผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคนิคการเตรียม และการประกอบอาหารไทยที่มีวัตถุดิบ

แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้อาหารที่สวยงาม น่ารับประทาน และมีรสชาติที่อร่อย 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาหารไทย ด้วยจิตส านึกรัก

และภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
รวม 5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
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3. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4. อภิปรายกลุ่มย่อย 
5. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
  3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
3. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหาร 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการปรุงอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. เว็บไซด์เกี่ยวกับอาหารไทย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี         รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2             ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของขนมไทย ความรู้เบื้องต้นในการประกอบขนมไทย เช่น การชั่งตวง 
ประเภทของวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมและประกอบขนมไทยแต่ละประเภท 
เป็นต้น ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เรียนรู้เทคนิคในการประกอบขนมไทยจากวัตถุดิบที่แตกต่าง
กัน และศึกษาขนมไทยในงานพิธีต่างๆ 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการเลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการประกอบขนมไทยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม เลือกใช้วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส สี และกลิ่น เพ่ือการประกอบขนมไทยแต่ละ
ประเภทได้อย่างมืออาชีพ เพ่ือให้ขนมไทยมีสีสันน่ารับประทาน และมีรสชาติอร่อย ประยุกต์ใช้เทคนิคใน
การประกอบขนมไทยเพ่ือพิธีมงคลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของขนมไทย 
ปฏิบัติการคิดค านวณต้นทุนก าไร มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน ออกแบบ และ
ด าเนินการท าโครงงานขนมไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขนมไทย คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบและ
อุปกรณ์ในการประกอบขนมไทยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาต่างประเทศ
ที่ส าคัญ สามารถวางแผน ออกแบบ และปฏิบัติการท าขนมไทยจนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถ
ค านวณต้นทุนก าไร เห็นคุณค่า และความส าคัญของประเพณี วัฒนธรรมของไทยที่มีต่อขนมไทย มีเจตคติท่ี
ดี มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยในการประกอบขนมไทย มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามัคคีจาก
การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน 
ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอธิบายความเป็นมา หลักการและกระบวนการเลือกและใช้วัตถุดิบขนมไทยแต่ละ
ประเภท และอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าขนมไทยได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะการเลือกและใช้วัตถุดิบส าคัญในการประกอบขนมไทยแต่ละประเภท และการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ ในการท าขนมไทยได้อย่างช านาญ 

3. ผู้เรียนมีทักษะประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการท าขนมไทยที่มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันด้วย
กรรมวิธีที่หลากหลาย เพื่อให้มีความโดดเด่นในรสชาติและลักษณะส าคัญของขนมไทยแต่ละประเภท 

4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการประกอบขนมไทยแต่ละประเภท และขนมไทยส าหรับพิธีมงคลต่างๆ 
ได้อย่างช านาญ พร้อมทั้งน าเสนอผลงานจากการปฏิบัติ   

5. ผู้เรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีและวัฒนธรรมไทยกับขนมไทย ด้วยจิตส านึกและ
ความภาคภูมิใจในประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย  

6. ผู้เรียนมีทักษะประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับขนมไทยเพ่ือวางแผนและออกแบบขนมไทยได้อย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการท างานกลุ่ม 

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบขนมไทย ด้วยจิตส านึกรัก
และภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. กิจกรรมโครงงาน 
4. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
5. อภิปรายกลุ่มย่อย 
6. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน) 

 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. โครงงานขนมไทย 
3. น าเสนอโครงงาน 
4. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
5. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบขนมไทย 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบขนมไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. เว็บไซด์เกี่ยวกับขนมไทย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2               ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเอกลักษณ์ของอาหารไทย
ในแต่ละภาค อาหารไทยในวรรณคดี และประวัติศาสตร์ครัวไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักการเตรียมและการประกอบอาหารไทยที่มีความโดดเด่นในแต่ละภาค ส่วนประกอบของอาหาร และ
การปรุงรสชาติที่แตกต่างกันในแต่ละภาค ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาหารไทยแต่ละภาคกับ
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับอาหารไทยต้นต ารับในวรรณคดี 
ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือฝึกการวิเคราะห์ เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่าง
อาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละสมัยของชาติไทย พร้อมทั้งร่วมอภิปรายความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของ
อาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละยุคสมัยได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละยุคสมัยได้อย่างมืออาชีพ ปฏิบัติการคิดค านวณต้นทุนก าไร ใช้
กระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยใน
วรรณคดีได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละสมัยของชาติไทย มี
ความรู้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อาหารไทยแต่ละภาคและแต่ละยุคสมัย สามารถคิดสร้างสรรค์ ออกแบบอาหารตามลักษณะความโดดเด่น
ของอาหารแต่ละภาคและแต่ละยุคสมัย ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการประกอบอาหารไทยแต่ละภาคและ
แต่ละยุคสมัย สามารถคิดค านวณต้นทุนก าไร เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อประเพณี วัฒนธรรมของไทย
และของแต่ละภาค รู้ เข้าใจ และยอมรับในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมในแต่ละภาค มีความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีความสามัคคีจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่ออาหารไทยแต่ละภาค
ตลอดจนอภิปราย เปรียบเทียบความแตกต่างของอาหารไทยแต่ละภาค ผ่านกระบวนการกลุ่มในการ
แสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารไทยให้มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์ของรสชาติและ
รูปลักษณ์ของอาหารไทยแต่ละภาคได้อย่างช านาญ เพื่อการประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 
 3. ผู้เรียนอธิบายประวัติ ความเป็นมาของอาหารไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี 
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนอภิปรายความโดดเด่นของอาหารไทยในแต่ละสมัยได้อย่างถูกต้อง 

4. ผู้เรียนอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาหารไทยกับภูมิปัญญาและประเพณีดั้งเดิมของไทยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

5. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการประกอบอาหารไทยที่ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีได้อย่างมืออาชีพ มี
ความโดดเด่นในเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีรสชาติที่อร่อยและน่ารับประทาน เพื่อการประกอบอาชีพด้าน
อาหารไทยอย่างภาคภูมิใจ 
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6. ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยในวรรณคดี
ได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาหารไทย ด้วยจิตส านึกรัก
และภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
รวม  7 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. กิจกรรมโครงงาน 
4. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
5. อภิปรายกลุ่มย่อย 
6. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน) 

 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. โครงงานอาหารไทยในวรรณคดี 
3. น าเสนอโครงงาน 
4. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
5. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหารไทย 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมไทยในแต่ละภูมิภาค วรรณคดีไทย 
6. เว็บไซด์เกี่ยวกับอาหารไทย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมไทยในแต่ละภูมิภาค วรรณคดีไทย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3              ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง  1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาไทยในการใช้พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศในการประกอบอาหาร 
หลักการน าพืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศมาใช้ในการปรุงอาหารไทย ประโยชน์ที่ได้รับจากพืชผักสมุนไพร
และเครื่องเทศ สรรพคุณทางยาของสมุมไพรไทย ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เก่ียวข้อง การเตรียมและ
ประกอบอาหารไทยโดยการใช้พืชผัก สมุนไพรไทยและเครื่องเทศเป็นส่วนประกอบ เรียนรู้หลักโภชนาการ
ของอาหาร วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทยที่มีผลต่อการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้บริโภค คิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์เพ่ือออกแบบรายการอาหารเพื่อสุขภาพ 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการเลือกและใช้พืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ และวัตถุดิบอื่นๆ ใน
การประกอบอาหารไทยให้คงคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติที่อร่อย เพ่ือการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้บริโภค ปฏิบัติการคิดค านวณต้นทุนก าไร ใช้กระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน 
ออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยเพื่อการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างสร้างสรรค์ 
ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศ และคุณประโยชน์ของ 
ภูมิปัญญาไทยในการน าพืชผัก สมุนไพรและเครื่องเทศมาใช้ในการประกอบอาหาร มีความรู้ค าศัพท์ภาษา 
ต่างประเทศที่ส าคัญ มีทักษะในการปฏิบัติการประกอบอาหารไทยที่มีส่วนประกอบของพืชผัก สมุนไพร
และเครื่องเทศ และวัตถุดิบอื่นๆ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมือ
อาชีพ สามารถค านวณต้นทุนก าไร มีทักษะการวิเคราะห์คุณค่าของอาหารไทย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการออกแบบอาหารไทยที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ เกิดความภาคภูมิใจ 
และมี เจตคติที่ดีต่อพืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศในการประกอบอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ มีความสนใจใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน 
อดทน สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายสรรพคุณและประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรไทยและเครื่องเทศท่ีน ามาประกอบ
อาหารไทยได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกและใช้พืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศ ตลอดจนวัตถุดิบอื่นๆ ในการ
ประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสม ให้คงคุณค่าทางโภชนาการเพ่ือการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ และมี
รสชาติที่อร่อย 

3. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเตรียมและประกอบอาหารไทยที่มีประโยชน์ในการบ าบัดและ
ส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารไทยเพื่อ
สุขภาพได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานกลุม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาหารไทย ด้วยจิตส านึกรัก 
เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย 
รวม   5 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. กิจกรรมโครงงาน 
4. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
5. อภิปรายกลุ่มย่อย 
6. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน) 

 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. โครงงานอาหารไทยเพ่ือสุขภาพ 
3. น าเสนอโครงงาน 
4. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
5. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหารไทย 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผักสมุนไพรไทยและเครื่องเทศ และด้านโภชนาการ 
6. เว็บไซด์เกี่ยวกับอาหารไทย พืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศ และหลักการทางโภชนาการ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3               ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการถนอมอาหาร ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุของ
การบูดเสียของอาหาร ศึกษาเกี่ยวกับอาหารตามฤดูกาล ศึกษาและออกแบบวิธีการถนอมอาหารที่
หลากหลาย เรียนรู้และออกแบบวิธีการดัดแปลงอาหารคาวและหวานอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการบริโภค
ในครัวเรือนและเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือฝึกวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคในการปฏิบัติการ
ถนอมอาหารด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย และดัดแปลงอาหารเหลือใช้ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้เป็นอาหารที่
น่ารับประทาน มีรสชาติอร่อย และคงคุณค่าทางโภชนาการ ปฏิบัติการคิดค านวณต้นทุนก าไร ใช้
กระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานอาหารเหลือใช้ได้
อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
การประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ    
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการถนอมอาหาร และการ
ดัดแปลงอาหารเหลือใช้ มีความรู้ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการถนอมอาหาร 
สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบูดเสียของอาหารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางป้องกัน
และแก้ไข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบอาหารเหลือใช้ ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ สามารถ
ค านวณต้นทุนก าไร มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
รับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น อดทน เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ และข้ันตอนของการถนอมอาหารด้วย
กรรมวิธีต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของอาหารได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการถนอมอาหารด้วยกรรมวิธีที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. ผู้เรียนอธิบายแนวทางการน าอาหารเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นอาหารใหม่ที่สามารถรับประทานได้ 

มีรสชาติอร่อย และคงคุณค่าทางโภชนาการ 
4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดัดแปลงอาหารเหลือใช้มาประกอบอาหาร

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานได้อย่างสร้างสรรค์ 

ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาหารไทย ด้วยจิตส านึก

และเห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
รวม  6 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
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3. กิจกรรมโครงงาน 
4. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
5. อภิปรายกลุ่มย่อย 
6. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน) 

 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. โครงงานการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 
3. น าเสนอโครงงาน 
4. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
5. แสดงวิธีการเตรียมและการปฏิบัติการถนอมอาหาร และการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการถนอมอาหาร และด้านการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 
6. เว็บไซด์เกี่ยวกับอาหารไทย การถนอมอาหาร และการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 7 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4               ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส าคัญส าหรับการครัวและร้านอาหาร เรียนรู้การใช้ค าศัพท์ 
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน คิด
วิเคราะห์หลักการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการประกอบอาชีพทางการครัวและร้านอาหาร เพ่ือเตรียมพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย  
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในครัวและร้านอาหาร 
ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านอาหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
สถานการณ์จ าลองและการแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือให้เกิดทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับการ
ประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการครัวและธุรกิจอาหาร
ไทย ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถแนะน าและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การครัวและกิจกรรมในร้านอาหารไทยได้ สามารถค านวณต้นทุนก าไร เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการครัวและในร้านอาหาร มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามัคคี มีคุณธรรม 
ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น อดทน สามารถเรียนรู้
และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส าคัญส าหรับการครัว การเตรียมและ
ประกอบอาหารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 

2. ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการเตรียมและการประกอบอาหารไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

3. ผู้เรียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส าคัญส าหรับการให้บริการในร้านอาหาร
ไทยได้อย่างถูกต้อง 

4. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับการบริการในร้านอาหารไทย  
5.  ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบ

อาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

การครัวและในร้านอาหารไทย 
รวม  5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้   

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. สถานการณ์จ าลอง 
4. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
5. อภิปรายกลุ่มย่อย 
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6. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินเจตคติที่มีต่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. แสดงวิธีการใช้และเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้แต่ละประเภท  
3. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหารไทย 
4. ปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ าลอง 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  
3. ห้องปฏิบัติการในการให้บริการอาหาร 
4. ใบกิจกรรม 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ 
6. เว็บไซด์เกี่ยวกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการด้านธุรกิจอาหารไทย  
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชาเพิ่มเติมอาหารไทย 8 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4               ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีการจัดอาหาร ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ส าคัญ วิเคราะห์
หลักการทางศิลปะในการจัดอาหารเพื่อให้เกิดความสวยงาม และเพ่ิมมูลค่าของอาหาร เรียนรู้หลักการ
แกะสลักผักและผลไม้เพ่ือน าไปประกอบและตกแต่งจานอาหาร คิดออกแบบการตกแต่งจานอาหารส าหรับ
อาหารแต่ละประเภทได้อย่างสร้างสรรค์ 
 โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติการเลือกวัตถุดิบเพ่ือการแกะสลักได้อย่างเหมาะสม ประยุกต์ใช้
เทคนิคในการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสวยงามและยังคงคุณค่าทางอาหารได้อย่างมืออาชีพ 
ปฏิบัติการจัดและตกแต่งอาหารได้อย่างสวยงาม ถูกต้องตามหลักการทางศิลปะ และสะท้อนเอกลักษณ์
ความเป็นไทย และของอาหารไทยแต่ละประเภท จนเกิดทักษะและความช านาญ เพ่ือการประกอบอาชีพ
ด้านอาหารไทยอย่างภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย  

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีทางศิลปะในการจัดตกแต่งจานอาหาร
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของอาหารไทย สามารถวิเคราะห์ สร้างสรรค ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะการ
ตกแต่งจานอาหาร ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะในการผลิตผลงานแกะสลักผักผลไม้ และการจัดตกแต่งจาน
อาหาร เห็นคุณค่า และประโยชน์ของงานแกะสลักผักและผลไม้ และการจัดตกแต่งจานอาหาร มีทักษะใน
การออกแบบ สร้างสรรค์ผลงาน มีเจตคติท่ีดีต่อวัฒนธรรมการแกะสลักผักและผลไม้ สามารถค านวณ
ต้นทุนก าไร มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ 
ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น อดทน ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี สามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ผู้เรียนอธิบายวิธีการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างถูกต้อง  
 2.  ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการแกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสวยงามและคงคุณค่าทางอาหาร จน
เกิดทักษะและความช านาญ เพ่ือการประกอบอาชีพด้านอาหารไทยได้  
 3.  ผู้เรียนอธิบายหลักการศิลปะเพ่ือการจัดตกแต่งอาหารได้อย่างถูกต้อง และยังคงเอกลักษณ์ของ
อาหารแต่ละประเภทได้ 
 4.  ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติในการจัดตกแต่งอาหารไทยแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม และสะท้อน
เอกลักษณ์ของอาหารไทยแต่ละประเภท เพ่ือการประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 

5. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ในการใช้ความรู้ด้านการแกะสลัก และด้านศิลปะ
การตกแต่งจานอาหาร เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของอาหารแต่ละประเภทตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาหารไทย ด้วยจิตส านึกรัก
และภาคภูมิใจในประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย 
รวม   6 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
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3. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4. อภิปรายกลุ่มย่อย 
5. สืบค้น และสรุปความรู้ 

 
การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
  3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. แสดงวิธีการแกะสลักผักและผลไม้ และการตกแต่งจานอาหารด้วยงานแกะสลัก 
3. แสดงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหาร พร้อมจัดตกแต่งอาหารแต่ละประเภท 
4. น าเสนอผลงานจากการปฏิบัติ 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการปรุงอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. เว็บไซด์เกี่ยวกับอาหารไทย การแกะสลักผักและผลไม้ และศิลปะการตกแต่งจานอาหาร 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนยี             รายวิชาอาหารไทย 9 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5             ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนจัดรายการอาหารที่มีความสมดุลของอาหาร เหมาะสมกับช่วงเวลา
ของมื้ออาหาร สอดคล้องกับคุณลักษณะส่วนตัวของผู้บริโภค เช่น ความต้องการ พื้นฐานความเชื่อ ค่านิยม 
ศาสนา เป็นต้น รวมทั้งศึกษาหลักการคิดต้นทุนก าไร วิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมต้นทุนอาหาร การ
ควบคุมขนาดและปริมาณอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้หลักการจัดท าบันทึกรายรับรายจ่าย วิเคราะห์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาในการควบคุมต้นทุนอาหาร และสามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบรายการอาหารที่มีความ
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการคิดต้นทุนก าไร ประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือออกแบบรายการอาหาร ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมือ
อาชีพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพด้านอาหารไทย 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมต้นทุน พร้อม
น าเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฏีและหลักการควบคุมต้นทุนอาหารเป็น
พ้ืนฐาน สามารถคิดวางแผน และออกแบบรายการอาหารได้อย่างสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ เห็น
คุณค่า และประโยชน์ของการวางแผนและออกแบบรายการอาหาร มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน ประหยัด อดออม คิด
สร้างสรรค ์ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนอธิบายความหลากหลายของอาหารไทย ตลอดจนอภิปรายแนวทางในการวางแผนและ
ออกแบบรายการอาหารได้อย่างเหมาะสม  
 2.  ผู้เรียนอธิบายทฤษฏีและหลักการคิดต้นทุนก าไร หลักการท ารายรับรายจ่าย ตลอดจน
วิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในการควบคุมต้นทุนอาหารได้ 

3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนโดยประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
รายการอาหารและการการควบคุมต้นทุนอาหาร ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมืออาชีพ 

4. ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการวางแผนและออกแบบ
รายการอาหาร 
รวม   4 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
4. อภิปรายกลุ่มย่อย 
5. สืบค้น และสรุปความรู้ 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
  3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. แสดงการจัดชุดรายการอาหารไทย 
3. น าเสนอผลงานจากการปฏิบัติ 
4. รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
5. รายงานการวิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมต้นทุนพร้อมน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการปรุงอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. เว็บไซด์เกี่ยวกับการจัดชุดรายการอาหารไทย และการควบคุมต้นทุน 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาอาหารไทย 10 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5               ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนรายการอาหารไทยส าหรับงานเลี้ยง โดยพิจารณาถึงการก าหนดราคา
อาหาร ภูมิหลังของกลุ่มแขกในงานเลี้ยง การจัดรายการอาหารที่เหมาะสม ข้อจ ากัดของเครื่องมืออุปกรณ์
ในการประกอบอาหาร จ านวนอาหาร ตลอดจนวิเคราะห์หลักการเสิร์ฟในงานเลี้ยง มารยาทในการเสิร์ฟ  
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพ่ือฝึกการประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาใน
การวางแผนรายการอาหาร และการให้บริการในการจัดเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการคิดค านวณ
ต้นทุนก าไร มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแสวงหาความรู้ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการท าโครงงาน
จัดรายการเพ่ือการจัดเลี้ยงได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเกิดทักษะส าคัญในการประกอบธุรกิจอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆในการจัดเลี้ยง สามารถวางแผน และ
ออกแบบรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดข้ึนในการจัด
อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง พร้อมเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยงจากการท าโครงงาน เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการวางแผน
และจัดการอาหารเพ่ืองานเลี้ยง ฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะ มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม
ร่วมมือ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน 
ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ผู้เรียนอธิบายหลักการก าหนดราคาอาหาร วิธีการวิเคราะห์ภูมิหลังของกลุ่มแขกในงานเลี้ยง 
จ านวนอาหาร ข้อจ ากัดในการเตรียมและประกอบอาหาร และการวางแผนรายการอาหาร 

2.  ผู้เรียนอธิบายหลักการให้บริการจัดเลี้ยงที่ดี ตลอดจนมารยาทในการให้บริการจัดเลี้ยงด้วย
อาหารไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผน และแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ในการวางแผน
รายการอาหาร และการให้บริการในการจัดเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานจัดรายการอาหาร
ไทยเพ่ือการจัดเลี้ยงได้อย่างสร้างสรรค์  

5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการวางแผนและจัดการอาหาร
เพ่ืองานเลี้ยง  
รวม   6 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. กิจกรรมโครงงาน 
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4. บทบาทสมมติ 
5. สถานการณ์จ าลอง 
6. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
7. อภิปรายกลุ่มย่อย 
8. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน) 

 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. โครงงานการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 
3. น าเสนอโครงงาน 
4. แสดงการบริการอาหารไทยในการจัดเลี้ยง  

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับบทบาทสมมติ และสถานการณ์จ าลอง 
5. เว็บไซด์เกี่ยวกับอาหารไทย การวางแผนรายการอาหารเพ่ือการจัดเลี้ยง และการบริการอาหาร

ในการจัดเลี้ยง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            รายวิชาอาหารไทย 11 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6               ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ และความเป็นมาของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารในอดีต รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดข้ึนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษา
หลักการจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารจากเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คิดวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร วางแผนธุรกิจอาหารไทย และออกแบบหา
แนวทางในการป้องกันปัญหา และการแก้ไขปัญหาของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ศึกษาหลัก
สุขาภิบาลและการควบคุมความปลอดภัยส าหรับร้านอาหาร รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 
 โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือวางแผนและออกแบบการตลาดและการจัดการธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ท างาน เพ่ือการประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 

 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารและอาหารไทย สามารถวิเคราะห์ปัจจัย
ที่มีผลต่อธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร มองเห็นแนวโน้มของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร สามารถคิด
สร้างสรรค ์วางแผนและออกแบบการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกปฏิบัติจนเกิด
ทักษะ เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีประกอบการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่มร่วมมือ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ 
ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น อดทน มีจิตส านึก มีคุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
ไทย ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1.  ผู้เรียนอธิบายความส าคัญและความเป็นมาของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ตลอดจน
วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารได้  
 2.  ผู้เรียนอธิบายหลักการบริหารจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทยได้อย่างมีเหมาะสม  

3.  ผู้เรียนอธิบายหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารในการประกอบธุรกิจภัตตาคาร
และร้านอาหารไทยได้ 

4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดวิจารณญาณในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจอาหารไทย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้ประกอบธุรกิจอาหารไทย 

5. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด และการจัดการธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบอาชีพด้านอาหารไทยอย่างมืออาชีพ 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการและบริหารธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารไทย 

รวม   6 ผลการเรียนรู้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. กรณีตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
4. การศึกษานอกสถานที่ 
5. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
6. อภิปรายกลุ่มย่อย 
7. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน) 
 5.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. บันทึกจากการศึกษาดูงานด้านภัตตาคารและร้านอาหารไทย 

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ใบกิจกรรม 
3. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
4. แหล่งเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านอาหารไทยและการจัดการธุรกิจอาหารไทย 
5. เว็บไซด์เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย หลักสุขาภิบาลและการควบคุมความปลอดภัย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาอาหารไทย 12 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6             ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ศึกษาเกี่ยวกับการท าโครงงาน ด าเนินการท าโครงงานธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร เริ่มต้นจากการ

พิจารณาหัวข้อที่น่าสนใจ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วางแผนการ
ด าเนินโครงการ เขียนและน าเสนอเค้าโครงย่อ การด าเนินการตามแผน สรุปผลการด าเนินการ และน าเสนอ
โครงงานในรูปแบบของนิทรรศการ 

โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการจัดการและการบริหารธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารไทยที่ถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการกลุ่มในการแสวงหา
ความรู้ วางแผน ออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานการออกแบบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย 
พร้อมทั้งวางแผนการน าเสนอโครงงานได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเกิดทักษะส าคัญในการประกอบธุรกิจอาหารไทยอย่างมืออาชีพ  
 เพ่ือให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการและการบริหารธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย 
สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์โครงงานธุรกิจภัตตาคารและ
การจัดการร้านอาหารไทย มีทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารและการจัดการร้านอาหารไทยด้วยตนเอง เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย มีความสามัคคีด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
กลุ่มร่วมมือ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรม ท างานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบ ขยัน 
ซื่อสัตย์ มุ่งม่ัน อดทน ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. ผู้เรียนอภิปรายหลักสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหารในการประกอบธุรกิจภัตตาคาร
และร้านอาหารไทยได้ 

2. ผู้เรียนอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานเก่ียวกับธุรกิจภัตตาคารและ
อาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. ผู้เรียนมีทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการวางแผน
และออกแบบการจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทยที่ถูกหลักสุขาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ วางแผนออกแบบ และด าเนินการท าโครงงานการออกแบบ
ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า และมีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารไทย 
รวม    5 ผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. บรรยายประกอบสาธิต 
2. ค้นคว้าหาความรู้เป็นกลุ่ม 
3. กิจกรรมโครงงาน 
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4. สถานการณ์จ าลอง 
5. ฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มและรายบุคคล 
6. อภิปรายกลุ่มย่อย 
7. สืบค้น และสรุปความรู้ 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.  ประเมินความรู้ 

2.  ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

  4.  ประเมินการน าเสนอโครงงาน 
5.  ประเมินผลงาน (รายงานการศึกษาค้นคว้า โครงงาน สถานการณ์จ าลอง) 

 6.  ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 
1. รายงานการศึกษาค้นคว้าตามใบงาน 
2. โครงงานการออกแบบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย 
3. น าเสนอโครงงาน 
4. แสดงสถานการณ์จ าลองการด าเนินธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย  

 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการเรียน/ใบความรู้/หนังสือ/ต ารา  
2. ห้องปฏิบัติการอาหาร พร้อมวัตถุดิบ และเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย  
3. ใบกิจกรรม 
4. วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับสถานการณ์จ าลอง 
5. แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย 
7. เว็บไซด์เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย 



 
 

 
 

35 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม  

อาหารไทย 1 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

1. ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอาหารไทย 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เลือกและใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้แต่
ละประเภทในการประกอบอาหารได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

- ความหมาย ความส าคัญของอาหารไทย 
- ประเภทของเครื่องใช้ในการประกอบอาหารไทย 

- ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัว 

9 15 

2. สุขลักษณะในการ
ประกอบอาหาร 
 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้ 
และประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 

- สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหาร 

- อนามัยในการจับต้องอาหาร 
- สุขลักษณะในการประกอบอาหาร 

- สุขลักษณะบริเวณประกอบอาหาร 

- การดูแลและเก็บรักษาเครื่องใช้ในครัว 

9 15 

3. ชนิดและประเภทของ
อาหารไทย 

ผู้เรียนปฏิบัติการเตรียมและประกอบ
อาหารแต่ละชนิดและแต่ละประเภทได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- อาหารคาว 

- อาหารหวาน 

- ปฏิบัติการประกอบอาหารแต่ละประเภท 

30 50 

4.  การจัดการอาหาร
ส าหรับครอบครัว 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
วางแผน เลือกและประกอบอาหารที่มี
ประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้
สมาชิกในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หลักการจัดอาหารส าหรับครอบครัว 

- ข้อควรค านึงถึงในการจัดอาหารส าหรับครอบครัว 

- ปฏิบัติการประกอบอาหารส าหรับครอบครัว 

12 20 

รวม 60 100 
 
 



 
 

 
 

36 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 2 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

5. เทคนิคการประกอบ
อาหารประเภทผัก 
 

ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคในการเลือกซื้อผัก 
และประกอบอาหารประเภทผัก เพื่อคง
คุณค่าของสารอาหาร มีสีสันน่ารับประทาน
และมีรสชาติที่อร่อย  

- การเลือกซื้อผัก 
- เทคนิคการสงวนคุณค่า และสีสันของผัก 
- การเตรียมผักเพ่ือประกอบอาหารแต่ละประเภท 
- ปฏิกิริยาทางเคมีที่ส่งผลต่อการประกอบอาหาร 
- ปฏิบัติการเตรียมและประกอบอาหารไทยประเภทผัก 

21 35 

6. เทคนิคการประกอบ
อาหารประเภทไข่
และผลิตภัณฑ์ไข่ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการเลือก
ซื้อไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ รวมทั้งการประกอบ
อาหารประเภทไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ด้วย
กรรมวิธีที่หลากหลาย น่ารับประทานและมี
รสชาติที่อร่อย  

- การเลือกซ้ือไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ 
- การเปลี่ยนแปลงของอาหารประเภทไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ 
เมื่อปรุงอาหารด้วยกรรมวิธีที่แตกต่าง 

- ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยด้วยไข่และผลิตภัณฑ์ 

9 15 

7. เทคนิคการประกอบ
อาหารประเภท
เนื้อสัตว์ 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการเลือก
ซื้อเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ สามารถเตรียม
และประกอบอาหารประเภทเนื้อสัตว์ด้วย
กรรมวิธีที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม น่า
รับประทานและมีรสชาติที่อร่อย 

- การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ 
- การเตรียมเนื้อสัตว์เพ่ือประกอบอาหารประเภทต่างๆ 
- การเปลี่ยนแปลงของอาหารประเภทเนื้อสัตว์เมื่อปรุง
อาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ 
- ปฏิบัติการเตรียมและประกอบอาหารไทยด้วยเนื้อสัตว์ 

30 50 

รวม   60 100 
 
 
 



 
 

 
 

37 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 3 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ขนมไทย 
 

ผู้เรียนปฏิบัติการเตรียมและประกอบขนม
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ความเป็นมาของขนมไทย 
-  ค าศัพท์ส าคัญในการประกอบขนมไทย 
-  มาตราชั่งตวง 
-  ปฏิบัติการประกอบขนมไทย 

3 5 

2. วัตถุดิบและอุปกรณ์
ในการท าขนมไทย 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการเลือก
และใช้วัตถุดิบแต่ละประเภท และอุปกรณ์
และเครื่องมือในการประกอบขนมไทยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- อุปกรณ์ในการชั่งตวง 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมและประกอบอาหาร 
- เครื่องมือหรือแม่พิมพ์ต่างๆ 
- ประเภทของวัตถุดิบ 
- เครื่องปรุงรส กลิ่น สี 

3 5 

3. ประเภทขนมไทย ผู้เรียนปฏิบัติการท าขนมไทยแต่ละประเภท
ให้มีความสวยงาม น่ารับประทาน และมี
รสชาติที่อร่อยได้อย่างช านาญ เพื่อการ
ท างานและการประกอบอาชีพ 

- ประเภทนึ่ง 

- ประเภทต้ม 

- ประเภทกวน 

- ประเภทอบ 

- ประเภททอด 

- ประเภทปิ้ง 

- ประเภทเชื่อม 

- ประเภทฉาบ 

21 35 

 
 



 
 

 
 

38 
ล าดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 

เวลา 
(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

   - ประเภทบวด 

- ประเภทแช่อิ่ม 

- ปฏิบัติการประกอบขนมไทย 

  

4 วิธีและเทคนิคการท า
ขนมไทย 

ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการ
ประกอบขนมไทยที่มีวัตถุดิบที่หลากหลาย
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการท างานและการ
ประกอบอาชีพ 

- การท าขนมไทยที่ใช้แป้งเป็นส่วนผสมหลัก 
- การท าขนมไทยที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนผสมหลัก 
- การท าขนมไทยที่ใช้ไข่เป็นส่วนผสมหลัก 
- ปฏิบัติการประกอบขนมไทยจากวัตถุดิบที่แตกต่างกัน 

12 20 

5 ขนมไทยกับพิธีมงคล
ของไทย 

ผู้เรียนสามารถประกอบขนมไทยที่ใช้ในพิธี
มงคลต่างๆของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงความสามารถในการอภิปราย
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับขนม
ไทย 

- พิธีมงคลต่างๆ 

- พิธีแต่งงาน 

- พิธีบวงสรวงสังเวยเทพยดา 

- ปฏิบัติการประกอบอาหารหวานของไทยส าหรับพิธี
ต่างๆ 

6 10 

6. โครงงานขนมไทย ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการท างานและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขนมไทยได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท าโครงงาน 

- การเลือกหัวข้อโครงงาน 
- การเขียนเค้าโครง 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การเขียนรายงาน 

- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล 

 - การสรุปองค์ความรู้ 

15 25 

 60 100 
 



 
 

 
 

39 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 4 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

7. อาหารไทย 4 ภาค ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ประกอบอาหารไทยแต่ละภาคได้ น่า
รับประทาน มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์
ของรสชาติอาหารแต่ละภาค และมีรสชาติที่
กลมกล่อม  

- วัฒนธรรมอาหารแต่ละภาค 
- ภาคเหนือ 
- ภาคอีสาน 
- ภาคใต้ 
- ภาคกลาง 
- ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยแต่ละภาค 

27 45 

8. ประวัติศาสตร์ครัว
ไทย 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในประกอบ
อาหารไทยที่มีลักษณะโดดเด่นในแต่ละยุค
สมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรสชาติที่
อร่อย 

-  สมัยสุโขทัย 
-  สมัยอยุธยา 
-  สมัยธนบุร ี
-  สมัยรัตนโกสินทร์ ยุค 1 
-  สมัยรัตนโกสินทร์ ยุค 2 

6 10 

9. อาหารไทยใน
วรรณคดี 

ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการประกอบอาหาร
คาว-หวาน ที่ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทย
อย่างมืออาชีพ สามารถคงเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย และมีรสชาติที่อร่อย 

- ต ารับอาหารคาวหวาน ในพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้านภาลัย รัชกาลที ่2 

- ต ารับอาหารคาว-หวาน ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 

- ต ารับอาหารคาว-หวาน จากกาพย์เห่ชมเครื่องว่าง  
บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

6 10 

 



 
 

 
 

40 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
(ร้อยละ)  

10. โครงงานอาหารไทย
ในวรรณคดี 

ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการท างานและ
ออกแบบชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยใน
วรรณคดีได้อย่างสร้างสรรค์ และความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  

- การเลือกหัวข้อโครงงาน 

- การเขียนเค้าโครง 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การเขียนรายงาน 

- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล 

 - การสรุปองค์ความรู้ 

21 35 

 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

41 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 5 

ล าดั
บท่ี 

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

1 พืชผักสมุนไพรและ
เครื่องเทศในอาหาร
ไทย 

ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพืชผัก
สมุนไพรไทยและเครื่องเทศในการประกอบ
อาหารไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
ท างานและการประกอบอาชีพ 

- ความหมายของพืชผัก สมุนไพร และเครื่องเทศ 

- คุณประโยชน์ของพืชผักสมุนไพรและเครื่องเทศใน
อาหารไทย 

- การใช้สมุนไพรในอาหารไทย 
- สมุนไพรกับสรรพคุณทางยา 

- ปฏิบัติการประกอบอาหารด้วยพืชผักสมุนไพรและ
เครื่องเทศ 

18 30 

2 อาหารไทย และ
สุขภาพ 

ผู้เรียนสามารถประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการเพ่ือการบ าบัดและส่งเสริม
สุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ  

- คุณค่าทางโภชนาการของอาหารไทย 
- อาหารไทยกับการบ าบัดและส่งเสริมสุขภาพ 
- ปฏิบัติการประกอบอาหารไทยเพ่ือการบ าบัดและ

ส่งเสริมสุขภาพ 

15 25 

3 โครงงานอาหารไทย
เพ่ือสุขภาพ 

ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์อาหารไทยที่มี
คุณค่าสารอาหารเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การเลือกหัวข้อโครงงาน 

- การเขียนเค้าโครง 

- การเก็บรวบรวมข้อมูล 

- การเขียนรายงาน 

- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล 
- การสรุปองค์ความรู้ 

27 45 

รวม 60 100 
 



 
 

 
 

42 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 6 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

4. หลักการถนอมอาหาร ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
ถนอมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ความหมายและความส าคัญของการถนอมอาหาร 
- หลักการถนอมอาหาร 
- ปัจจัยที่มีผลต่อการบูดเสียของอาหาร 
- อาหารตามฤดูกาล 

6 10 

5. การถนอมอาหารด้วย
วิธีต่างๆ 
 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ถนอมอาหารด้วยกรรมวิธีที่หลากหลาย
อย่างมีประสิทธภาพ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
ท างานและประกอบอาชีพด้านอาหารไทย 

-  การถนอมอาหารด้วยวิธีหมัก 
-  การถนอมอาหารด้วยวิธีการดอง 
-  การถนอมอาหารโดยวิธีการท าให้แห้ง 
-  การถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาล 
-  การถนอมอาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ า 
-  การถนอมอาหารโดยใช้อุณหภูมิสูง 
-  การถนอมอาหารโดยใช้วัตถุเจือปนในอาหาร 
-  ปฏิบัติการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ 

30 50 

6. การดัดแปลงอาหาร
เหลือใช้ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการน าอาหารเหลือ
ใช้มาดัดแปลงให้เป็นอาหารใหม่ที่
รับประทานได้ และมีรสชาติที่อร่อยได้อย่าง
สร้างสรรค ์

- ความหมายอาหารเหลือใช้ 
- ลักษณะอาหารเหลือใช้ 
- ชนิดของอาหารดัดแปลงจากอาหารเหลือใช้ 
- ปฏิบัติการดัดแปลงอาหารเหลือใช้ 

6 10 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

7. โครงงานการถนอม
อาหาร 

ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานในการดัดแปลง
อาหารเหลือใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ 

- น าเสนอโครงงานย่อ 

- ด าเนินการท าโครงงาน 

 - น าเสนอโครงงาน 

18 30 

รวม 60 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
อาหารไทย 7 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

1 In the kitchen 
 

ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการครัว เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการท างานและประกอบอาชีพ
ด้านอาหารไทย 

- Names of kitchen equipments    
- Names of food ingredients  
- Ways of cooking food 
- ประกอบอาหารโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร 

30 50 

2 In the restaurant 
 

ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้บริการใน
ร้านอาหารไทย ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการได้อย่าง
สร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ 

- Welcoming customers to a restaurant 
- Taking reservations 
- Describing dishes 
- Describing drinks 
- Describing desserts  
- Taking orders 
- Dealing with complaints 
- ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 

30 50 

รวม 60 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
อาหารไทย 8 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

3. การแกะสลักผักและ
ผลไม ้
 
 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
แกะสลักผักและผลไม้ได้อย่างสวยงาม เพื่อ
การจัดตกแต่งจานอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแกะสลัก 
- อุปกรณ์ในการแกะสลัก 
- การดูแลและเก็บรักษาผลงานแกะสลัก 
- การเลือกและเตรียมผลไม้ส าหรับแกะสลัก 
- ปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้ 

15 25 

4. ศิลปะเก่ียวกับการจัด
ตกแต่งอาหาร 
 

ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการ
จัดตกแต่งอาหารได้อย่างมืออาชีพ 

- ความหมายของศิลปะ 
- ความหมายของศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 
- หลักในการจัดและตกแต่งอาหารไทย 

9 15 

5. การจัดตกแต่งอาหาร
แต่ละประเภท 
 

ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการ
ออกแบบจัดตกแต่งอาหารแต่ละประเภทได้
อย่างสร้างสรรค์และสวยงาม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของอาหารและส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยให้มี
คุณค่ายิ่งขึ้น 

- อาหารประเภทแกง 
- อาหารประเภทผัด  
- อาหารประเภทย า 
- อาหารประเภทของหวาน 
- ปฏิบัติการตกแต่งอาหารไทยแต่ละประเภท 

36 60 

รวม 60 100 
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โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 
อาหารไทย 9 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

1. การวางแผนการจัด
รายการอาหาร 
 

ผู้เรียนสามารถวางแผนจัดชุดรายการอาหาร
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นมืออาชีพ 

- ความหลากหลายของอาหาร 
- ความต้องการของมนุษย์ 
- ศาสนา สภาพสังคมและการใช้ชีวิต 
- ประเภทของรายการอาหาร 

- ลักษณะที่ดีของรายการอาหาร 

- ความส าคัญของการวางแผนการจัดการรายการอาหาร 
- ปฏิบัติการจัดชุดรายการอาหารไทย 

39 65 

2 การคิดต้นทุนก าไร ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์และประเมิน
ต้นทุนอาหาร พร้อมทั้งแนวทางการ
แก้ปัญหาในการควบคุมต้นทุนอาหารได้
อย่างมืออาชีพ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพด้านอาหารไทย 

- ความหมายของการควบคุมต้นทุน 
- การค านวณต้นทุนอาหาร 
- การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
- การประเมินผลการควบคุมต้นทุนอาหาร 
- การวิเคราะห์ปัญหาในการควบคุมต้นทุนอาหาร 

21 35 

 60 100 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

47 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 10 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

3. การวางแผนรายการ
อาหารไทยเพ่ือการจัด
เลี้ยง 
 

ผู้เรียนสามารถวางแผนรายการอาหารเพ่ือ
การจัดเลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของการจัดเลี้ยง รวมทั้ง
สามารถประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อการ
จัดเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ความส าคัญของอาหารจัดเลี้ยง 
- ปริมาณ/ราคาอาหาร 
- ภูมิหลังของกลุ่มแขกในงานเลี้ยง 
- การจัดรายการอาหารไทยเพ่ืองานเลี้ยง 
- ข้อจ ากัดเรื่องอุปกรณ์ 
- ปฏิบัติการประกอบอาหาร และขนมไทยเพ่ือ       

การจัดเลี้ยง 

30 50 

4. การบริการอาหารไทย
ในการจัดเลี้ยง 
 

ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานส าคัญในการ
ให้บริการอาหารไทยในการจัดเลี้ยง  

-  ความหมายของการบริการอาหาร 
-  คุณลักษณะที่ดีของพนักงานบริการอาหารใน      

การจัดเลี้ยง 
 - ล าดับขั้นตอนในการบริการอาหารในการจัดเลี้ยง 

-  มารยาทในการบริการอาหารในการจัดเลี้ยง 

9 15 

5. โครงงานการจัด
รายการอาหารไทย
เพ่ือการจัดเลี้ยง 

ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดรายการอาหารไทยเพ่ือการจัดเลี้ยงได้
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญใน
การท างานและประกอบธุรกิจด้านอาหาร
ไทย 

- การเลือกหัวข้อโครงงาน 
- การเขียนเค้าโครง 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การเขียนรายงาน 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล 
- การสรุปองค์ความรู้ 

21 35 

รวม 60 100 



 
 

 
 

48 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 11 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ภัตตาคารและ
ร้านอาหาร 
 

ผู้เรียนวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจภัตตาคาร
และร้านอาหารไทย และสามารถวางแผน
ด้านธุรกิจอาหารไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  ความหมาย 
-  ประวัติธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 
-  ประเภทของธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 
-  แนวโน้มตลาดของธุรกิจร้านอาหาร 
-  การวางแผนธุรกิจอาหารไทย 

18 30 

2 การบริหารจัดการ
ธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหาร 
 

ผู้เรียนมีความสามารถในการบริหารและ
จัดการธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารไทย
ได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้
ประกอบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 

- ความหมายของการบริหารจัดการ 
- การจัดการเก่ียวกับการเงิน 
- การจัดการเก่ียวกับการขายและการตลาด 
- ระบบการบริหารธุรกิจอาหารจานด่วน 
-  คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจ

ภัตตาคารและร้านอาหาร 

15 25 

3 หลักสุขาภิบาลและ
การควบคุมความ
ปลอดภัย 
 

ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุของความไม่
ปลอดภัยในงานอาหาร พร้อมทั้งน าเสนอ
แนวทางในการควบคุมความปลอดภัยได้
อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการประกอบธุรกิจ
อาหารไทยอย่างมืออาชีพและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

- หลักการและความหมาย 
- สาเหตุของความไม่ปลอดภัยในงานอาหาร 
- ข้อก าหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารส าหรับ

ร้านอาหาร 
- หลักเกณฑ์วิเคราะห์อันตราย จุดควบคุมวิกฤต 

27 45 

รวม 60 100 
 



 
 

 
 

49 
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม 

อาหารไทย 12 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะและความสามารถ สาระการเรียนรู้ 
เวลา 

(ชั่วโมง)  

น  าหนัก 
การ

ประเมิน 
)ร้อยละ( 

4. สัมมนาเพ่ือพัฒนาเค้า
โครงย่อ 

ผู้เรียนสามารถอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารไทยเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการธุรกิจ
อาหารไทย 

- การเลือกหัวข้อโครงงาน 6 10 

5. โครงงานการออกแบบ
ธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหารไทย 

ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ภัตตาคารและร้านอาหารไทยได้อย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจด้านอาหารไทยในอนาคต 

- การเลือกหัวข้อโครงงาน 
- การเขียนเค้าโครง 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การเขียนรายงาน 
- การน าเสนอผลงานและการประเมินผล 
- การสรุปองค์ความรู้ 

33 55 

6. นิทรรศการโครงงาน
การออกแบบ
ภัตตาคารและ
ร้านอาหารไทย 

ผู้เรียนมีทักษะการน าเสนอชิ้นงานที่
ออกแบบเกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารและ
ร้านอาหารไทย เพื่อแสดงศักยภาพเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการธุรกิจอาหารไทย 

- การวางแผนจัดนิทรรศการ 

- การด าเนินการจัดนิทรรศการ 

- สรุปผลและประเมินผล 

21 35 

รวม 60 100 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
1. ดร.สมทรง  สิทธิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชัยรัตน์  ชสูกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
4. ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
5. ดร.อารยา  ปิยะกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ 

 
รายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
1. ดร.สมทรง  สิทธิ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ 
2. ดร.ชัยรัตน์  ชสูกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
3. ดร.กันยารัตน์  สอนสุภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
4. ดร.อารยา  ปิยะกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายสุเวช  ชัยทองดี ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. นายวิชัย  พรมเกตุ ผู้อ านวยการส านักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
3. นายสุวิทย์  งามสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. ดร.ประวิทย์  โอวาทกานนท์ ผู้อ านวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
5.  ดร.สมศักดิ์  นิลผาย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่น        

จังหวัดร้อยเอ็ด) 
6. นายธรรมศักดิ์  ชิตทรงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 
ขอขอบคุณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
1. รศ.ดร.วิชัย  วงษ์ใหญ่  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล 
2. รศ.ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ  ผู้อ านวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
3. รศ.ดร.พิศมัย  ศรีอ าไพ  ผู้เชี่ยวชาญภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4. รศ.ดร.พิมพ์พันธุ์  เดชะคุปต์ นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน  
5. อาจารย์วันดี  ณ สงขลา  ผู้ก่อตั้งและผู้อ านวยการโรงเรียนครัววันดี  
6. ผศ.เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
7. ดร.ยิ่งศักดิ ์ จงเลิศเจษฎาวงค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  
8. อาจารย์ เมลดา อภิรัตน์  อาจารย์ประจ าภาควิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
9. อาจารย์คุณะจรรย์ สุขนิพันธ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 
10. อาจารย์มนต์ชัย  ธชีพันธ์  อาจารย์ โรงเรียนทวารวดี อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ (หลักสูตรฉบับปรับปรุง) 
1. อาจารย์นิรชร  ปรุงฆ้อง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงนาร ี

จังหวัดมหาสารคาม 
2. อาจารย์ลมัย  ทัพเจริญ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงนารี 

จังหวัดมหาสารคาม 
3. อาจารย์กรรณิการ์  ตลับทอง อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนผดุงนารี 

จังหวัดมหาสารคาม 
 
หน่วยงานหรือสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) 
1. โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
2. วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
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