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โรงเรียนสตรีภเูก็ต 

โครงการสอนกลุ่มสาระ การงานอาชีพ 

รหัสวิชา ง20208  รายวิชา อาหารพื้นเมืองภูเก็ต   สาระ เพิ่มเติม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน 1 หน่วยกิต  เวลาเรียน 40 คาบ/ภาคเรียน 

ครูผู้สอน นางสาววราภรณ์  ผลเกิด   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาความส าคัญ ประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ต คุณค่าทางโภชนาการ 
หลักการจัดอาหารพ้ืนเมือง การเลือกซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของ
อาหาร การประกอบอาหารพ้ืนเมืองประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาขาย การจ าหน่ายผลผลิต การจดบันทึก
การปฏิบัติงาน การท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การประเมินผลปฏิบัติงาน 
 ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารพ้ืนเมืองประเภทต่าง ๆ การรักษาคุณค่าทางโภชนาการ หลักการเลือก
ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร ฝึกการวางแผน และปฏิบัติงาน
อย่างมีหลักการ การใช้พลังงานและทรัพยากรในการท างานอย่างคุ้มค่า 
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการลงมือประกอบอาหารพ้ืนเมือง การเลือกซื้อ                 
อาหารสด อาหารแห้งที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ การแก้ปัญหาในการท างาน และสามารถน ามาประยุกต์ ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ผลการเรียนรู้ 
 1. อธิบายความส าคัญ ประวัติความเป็นมา และประโยชน์ของอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ตได้ 
 2. อธิบายหลักการ และวิธีการเลือกซ้ืออาหารสด และอาหารแห้งที่ถูกหลักโภชนาการได้ 
 3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
 4. สามารถประกอบอาหารพ้ืนเมืองภูเก็ตประเภทต่าง ๆ ได้ 
 5. สามารถจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ 
 6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่งอาหารให้สวยงามน่ารับประทานได้ 
 
รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้ 
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ก าหนดการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

เนื้อหา / สาระที่สอน 
ตัวช้ีวัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
จ านวน 
คาบ 

การวัดและประเมินผล 
ภาระงาน/ชิ้นงาน คะแนน 

1 – 3  -ปฐมนิเทศการเรียนการสอน 
-แบบทดสอบก่อนเรียน 
-ประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของ
อาหารพื้นเมืองภูเก็ต 
-แบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. อธิบายความส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา              
และประโยชน์ของอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตได้ 

6 ใบงาน/ปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร/

แบบทดสอบ 

 10 

4 – 6 -หลักการ และวิธีการเลือกซ้ืออาหาร
สด และอาหารแห้งที่ถูกหลัก
โภชนาการ 
-อาหารคาวและอาหารหวานของ
จังหวัดภูเก็ต 
-การประกอบอาหาร (หมี่ผัดฮกเกี้ยน) 
-การประกอบอาหาร (เบือทอด) 
  

2. อธิบายหลักการ และ
วิธีการเลือกซื้ออาหารสด 
และอาหารแห้งที่ถูกหลัก
โภชนาการได ้
3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
4. สามารถประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตประเภทต่าง ๆ 
ได้ 
 

6 ใบงาน/ปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร 

10 

7 – 9  -หลักการประกอบอาหารพ้ืนเมือง
ภูเก็ต 
-การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน 
- การประกอบอาหาร (น้ าชุบหย า) 
-การประกอบอาหาร  
(ต๋าวป่าวอ๊ะโก้ยหรือขนมหัวล้าน)  

2. อธิบายหลักการ และ
วิธีการเลือกซื้ออาหารสด 
และอาหารแห้งที่ถูกหลัก
โภชนาการได้ 
3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 
4. สามารถประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตประเภทต่าง ๆ 
ได้ 
 

6 ใบงาน/ปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร/

แบบทดสอบ 

  10 

10 สอบกลางภาค 1. อธิบายความส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา และ
ประโยชน์ของอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตได้ 
2. อธิบายหลักการ และ

2          - 20 
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วิธีการเลือกซื้ออาหารสด 
และอาหารแห้งที่ถูกหลัก
โภชนาการได้ 
3. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์
ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

11 – 
14 

-การเตรียมอาหาร 
-การจัดตกแต่งอาหาร 
-การจัดบริการอาหาร 
-การประกอบอาหาร (หมูฮ้อง) 
-การประกอบอาหาร (ตูโบ้) 
 

4. สามารถประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตประเภทต่าง ๆ 
ได้ 
5. สามารถจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้ 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การตกแต่งอาหารให้
สวยงามน่ารับประทานได้ 

    8 ใบงาน/ปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร/

แบบทดสอบ 

  10 

15 – 
19 

-การเลือกซื้ออาหารที่ถูกวิธี 
-กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
-การประกอบอาหาร (หมี่หุ้นแกงปู) 
-การประกอบอาหาร (เกี่ยมโก้ย) 
-การหารายได้จากประกอบอาหาร 
-กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ 
   
 

4. สามารถประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตประเภทต่าง ๆ 
ได้ 
5. สามารถจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้ 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การตกแต่งอาหารให้
สวยงามน่ารับประทานได้ 

10 ใบงาน/ปฏิบัติการ
ประกอบอาหาร/

แบบทดสอบ 

   10 

20  สอบปลายภาค 4. สามารถประกอบอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ตประเภทต่าง ๆ 
ได้ 
5. สามารถจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายได้ 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การตกแต่งอาหารให้
สวยงามน่ารับประทานได้ 

2 -     30 

รวม 40  100 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้  

1. การบรรยาย  

2. การอภิปรายกลุ่มย่อย 

3. การใช้กรณีตัวอย่าง 

4. ลงมือปฏิบัติ 

5. สืบค้นข้อมูล 

 

การวัดและประเมินผล 

 อัตราส่วนคะแนนที่ใช้วัดผลและประเมินผล  คะแนนเก็บระหว่างภาคต่อคะแนนปลายภาค =70:30 

คะแนนเก็บตลอดภาคเรียน 100 คะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. คะแนนวัดผลก่อนสอบกลางภาคเรียน 25 คะแนน ประกอบด้วย  

  1.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)                 15   คะแนน 

  1.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)  5             คะแนน 

  1.3 การสอบ (ระบุ)   5    คะแนน 

 2. คะแนนสอบกลาง 20 คะแนน 

 3. คะแนนวัดผลหลังสอบกลางภาค 25 คะแนน ประกอบด้วย 

  3.1 ชิ้นงาน/ภาระงาน (ระบุ)  15  คะแนน 

  3.2 ใบงาน/แบบฝึกหัด (ระบุ)   5  คะแนน 

  3.3 การสอบ (ระบุ)    5  คะแนน 

 4. คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้  

1. ใบความรู้ 

2. แบบทดสอบ 

3. ใบงาน 

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ  

 

 

 


