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เวลาเรียนรู 20 ชั่วโมง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําสาคูหลากไส
2. เพื่อใหผูเรียนนําความรูที่เรียนไปใชประกอบอาชีพและเผยแพรความรูใหผูอื่น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติที่มาสาคูหลากไส การเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ วิธีการทํา
การบรรจุภัณฑ และการตลาด
ความรูพื้นฐานของผูเรียน
ผูเรียนสามารถสื่อสารได
สมรรถนะผูจบการฝกอบรมที่พึงประสงค
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจมีทักษะในการทําสาคูหลากไส
2.ผูเรียนนําความรูที่เรียนไปใชประกอบอาชีพและเผยแพรความรูใหผูอื่น
ผูเขารับการฝกอบรมจบแลวสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
1. ทําสาคูหลากไสรับประทานในครัวเรือน
2. ทําสาคูหลากไสสําหรับจําหนาย
3. เปนผูถายทอดความรูดานการสาคูหลากไส

รหัสวิชา 17080104 จังหวัดตราด

แผนการจัดการเรียนรู
สาชาวิชา คหกรรมศาสตร ชื่อวิชา การทําสาคูหลากไส จํานวน 20 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่ 1 ศึกษาประวัติที่มาสาคูหลากไส
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1.ผูเรียนมีความรูเรื่องประวัติที่มา
1.ศึกษาประวัติที่มาสาคูหลากไส
สาคูหลากไส

เวลาในการฝกอบรม 1 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1. บรรยาย
1.การตอบคําถาม

หนวยการเรียนรูที่ 2 การเลือกวัดสุอุปกรณ
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมี
1.การเลือกสวนผสม ไดแก
ทักษะการเลือกวัสดุอุปกรณ
1.สาคูเม็ดเล็ก 250 ก.
2.น้ํารอน 200 มล.
3.เนื้อสัตวสับ 50 ก.
4.น้ําตาลปป 2 ชต.
5.กระเทียมเจียว 2 ชต.
6.น้ํามันถั่วเหลือง 3 ชต.
7.กระเทียมปอกเปลือก 1 เม็ด
8. ไชโปวเค็มสับละเอียด 50 ก.
9.ถั่วลิสงคั่วปนหยาบ 70 ก.
10. น้ําปลา ½ ชต.
11. หอมแดงสับละเอียด 2 ชต.
12. น้ํามันกระเทียมเจียว 3 ชต.
13. รากผักชี 1 ราก
14. พริกไทยเม็ด 2 ชช.
ผักแกลม
1.ผักกาดหอม
2.พริกขี้หนูสวน
3.ผักชี
2.การเลือกอุปกรณไดแก
1.หมอนึ่ง
2.กระทะ

เวลาในการฝกอบรม 2 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1. บรรยาย
1.การตอบคําถาม
2. ปฏิบัติ
2.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ
3. ใบความรู

3.ตะหลิว
4.พายพลาสติก
หนวยการเรียนรูที่ 3 ขั้นตอนการทําสาคูหลากไส
เวลาในการฝกอบรม 14 ชั่วโมง
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมี
ขั้นตอนวิธีการทําสาคูหลากไส
1. บรรยาย
1.การตอบคําถาม
ทักษะการทําสาคูหลากไส
1. เทน้ํารอนลงในถวยสาคูและคนใหเขากัน จากนั้นใชมือ 2. สาธิต
2.ตรวจสอบผลงาน
นวดใหแปงสาคูเริ่มเหนียวจนสามารถปนได พักไว
3. ฝกปฏิบัติ
2. ตั้งกระทะใหรอนและเทน้ํามันลงไปผัดรวมกันกับราก
4. ใบงาน
ผักชี กระเทียม พริกไทยที่โขลกไวแลว จากนั้นเติมหอมแดง
ลงผัดใหหอม
3. เติมหมูสับลงไปผัดใหสุก ตามดวยไชโปวสับละเอียด น้ํา
ตาลปป น้ําปลา ผัดดวยไฟออน 10 นาที จนสวนผสมเริ่ม
แหงคอยเติมถั่วลิสงลงไปผัดใหเขากัน พักไสไวใหเย็น และ
ปนเปนลูกกลมขนาด 2 ซม.
4. ปนแปงสาคูเปนกอนกลมขนาด 1 ½ นิ้ว กดใหแบนและ
วางไสลงตรงกลางแปงสาคูหุมแปงสาคูจนปดไสหมด
5. ตมน้ําใหเดือดและนําลงนึ่ง 15 นาที ตักขึ้นคลุกในน้ํามัน
กระเทียมเจียว เสิรฟพรอมผักเคียงและโรยหนาสาคูดวย
กระเทียมเจียว เปนอันเสร็จ

หนวยการเรียนรูที่ 4
การบรรจุภัณฑ
ผลลัพธการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจและมี
ขั้นตอนการบรรจุภัณฑ
ทักษะการบรรจุภัณฑ
1.วิธีการใสลงบรรจุภัณฑ
2.เลือกบรรจุภัณฑตามปริมาณที่ตองการ

เวลาในการฝกอบรม 2 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1. บรรยาย
1.การตอบคําถาม
2. สาธิต
2.ตรวจสอบผลงาน
3. ฝกปฏิบัติ

หนวยการเรียนรูที่ 5
การตลาด
ผลลัพธการเรียนรู
1.ผูเรียนมีความรูความเขาใจดาน
การตลาด

เวลาในการฝกอบรม 1 ชั่วโมง
กระบวนการเรียนรู
การประเมินผล
1. บรรยาย
1.การตอบคําถาม

สาระการเรียนรู

การตลาด
1.ความหมายและความสําคัญของการตลาด
2.กําหนดตลาดเปาหมาย

สรุปชั่วโมงหนวยการเรียนรู
ที่
1
2
3
4
5

หนวยการเรียนรู
ศึกษาประวัติที่มาสาคูหลากไส
การเลือกวัดสุอุปกรณ
ขั้นตอนการทําสาคูหลากไส
การบรรจุภัณฑ
การตลาด
รวม

เกณฑการประเมิน
ประเมินจากเกณฑการใหคะแนนเปนผาน
หมายเหตุ

ทฤษฎี
1
1
2
1
1
6

ปฏิบตั ิ
1
12
1
14

รวม
1
2
14
2
1
20

ไมผาน

เวลาเรียนตองไมนอยกวา 80 %

วัสดุ – อุปกรณ

1.สาคูเม็ดเล็ก 250 ก.
2.น้ํารอน 200 มล.
3.เนื้อสัตวสับ 50 ก.
4.น้ําตาลปป 2 ชต.
5.กระเทียมเจียว 2 ชต.
6.น้ํามันถั่วเหลือง 3 ชต.
7.กระเทียมปอกเปลือก 1 เม็ด
8. ไชโปวเค็มสับละเอียด 50 ก.
9.ถั่วลิสงคั่วปนหยาบ 70 ก.
10. น้ําปลา ½ ชต.
11. หอมแดงสับละเอียด 2 ชต.
12. น้ํามันกระเทียมเจียว 3 ชต.
13. รากผักชี 1 ราก
14. พริกไทยเม็ด 2 ชช.
ผักแกลม
1.ผักกาดหอม
2.พริกขี้หนูสวน
3.ผักชี
อุปกรณไดแก
1.หมอนึ่ง

ทําสาคูได 20 - 30 ลูก

2.กระทะ
3.ตะหลิว
4.พายพลาสติก
จํานวนผูเรียนที่รับ
ปงบประมาณ 2556

รุนที่ 1

จํานวน 20 คน

งบประมาณ
1. คาตอบแทนวิทยากร
150 บาท X 20 ชม.
= 3,000 บาท
2 คาวัสดุ/คาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 20 คน X 20 ชม. X 5 บาท = 2,000 บาท
รวม

5,000

คาใชจายรายหัว(เฉลี่ย)
คาใชจาย/คน

บาท
= 100 บาท

ศักยภาพในการเรียนการสอน
- แหลงศึกษาคนควา
1.หองสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด/หองสมุดประชาชนจังหวัดตราด
2.อินเตอรเน็ต
- สถานที่และอุปกรณการฝกอบรม
- ศักยภาพผูสอน
ที่
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิทางวิชาการ
ตําแหนง / ประสบการณ
1.

นางอรอนงค คลองกิจกล

กศ.บ. สังคมศึกษา

- หัวหนากลุมการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียนอนุบาลตราด 25 ป
- วิทยากรแนะแนวอาชีพชุมชนของจัดหางาน
จังหวัดตราด /แรงงานจังหวัดตราด
- วิทยากรฝกอาชีพขบวนการแกจนของ
แรงงานจังหวัดตราด
- วิทยากรทองถิ่นของวิทยาลัยชุมชนตราด

2.

นางโชติกา มั่นเจก

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-สอนอาชีวศึกษา
-งานวิชาการ/สอนวิชาหลักการตลาด

