เอกสารเสนอขออนุมัติการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวติ

ชื่อวิชา อาหารท้องถิ่นเมืองตราด
รหัสวิชา 17080117

วิทยาลัยชุมชนตราด
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

(เอกสารนี้เป็นเอกสิทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนตราด ห้ามเผยแพร่)
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รหัสวิชา
17080117
ชื่อสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์

ชื่อวิชา อาหารท้องถิ่นเมืองตราด

เวลาเรียนรู้ 30 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักในการทาอาหารท้องถิ่นเมืองตราด ได้แก่
การทาข้าวแดง-แกงเขียวหวานไก่ ไก่ต้มระกา ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง และปลาทูต้มหวาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่นได้
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทาข้าวแดง-แกงเขียวหวานไก่ ไก่ต้มระกา ก๋วยเตี๋ยวผัดปู หมูชะมวง และปลาทูต้มหวาน
เพื่อรับประทานเองในครอบครัวและฝึกให้เกิดความชานาญ ทาเป็นสินค้าจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและ
ครอบครัว

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
1. มีความสนใจการทาอาหาร
2. มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย สามารถสื่อสารได้
สมรรถนะผู้จบการฝึกอบรมที่พึงประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทาอาหารท้องถิ่นเมืองตราด
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประกอบอาชีพและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้อื่น
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
ผู้เข้ารับการอบรมจบแล้วสามารถประกอบอาชีพ/ปฏิบัติงาน
1. ทาอาหารท้องถิ่นเมืองตราดรับประทานในครัวเรือน
2. ทาอาหารท้องถิ่นเมืองตราดสาหรับขาย

แผนการจัดการเรียนรู้
รหัสวิชา 17080117

ชื่อวิชา

อาหารท้องถิ่นเมืองตราด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทาข้าวแดง-แกงเขียวหวานไก่
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทาข้าวแดง แกงเขียวหวานไก่
2.ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ข้าวแดง - แกงเขียวหวานไก่
3..ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคานวณต้นทุนการผลิตได้
4.ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทาข้าวแดง - แกงเขียวหวานไก่

เวลาในการฝึกอบรม
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สาระการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้
1. การทาข้าวแดง - แกงเขียวหวานไก่
- บรรยาย
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาข้าวแดง - สาธิต
แกงเขียวหวานไก่
- ฝึกปฏิบัติ
3. ขั้นตอนในการทาข้าวแดง - แกงเขียวหวานไก่
4. การคานวณต้นทุนการผลิต
5. คุณธรรม จริยธรรมในการทาข้าวแดง
- แกงเขียวหวานไก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทาไก่ต้มระกา
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทาไก่ต้มระกา
2.ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ไก่ต้มระกา
3..ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคานวณต้นทุนการผลิตได้

จานวน 30 ชั่วโมง

เวลาในการฝึกอบรม
สาระการเรียนรู้
1. การทาไก่ต้มระกา
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาไก่ต้มระกา
3. ขั้นตอนในการทาไก่ต้มระกา
4. การคานวณต้นทุนการผลิต

กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

ชั่วโมง
การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต
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ชั่วโมง
การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต
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4.ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทาไก่ต้มระกา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู

5. คุณธรรม จริยธรรมในการทาไก่ต้มระกา

ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู
2.ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ก๋วยเตี๋ยวผัดปู
3..ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคานวณต้นทุนการผลิตได้
4.ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู

สาระการเรียนรู้
1. การทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู
3. ขั้นตอนในการทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู
4. การคานวณต้นทุนการผลิต
5. คุณธรรม จริยธรรมในการทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู

เวลาในการฝึกอบรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทาหมูชะมวง
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทาหมูชะมวง
2.ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
หมูชะมวง
3..ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคานวณต้นทุนการผลิตได้
4.ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทาหมูชะมวง

กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

เวลาในการฝึกอบรม
สาระการเรียนรู้
1. การทาหมูชะมวง
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาหมูชะมวง
3. ขั้นตอนในการทาหมูชะมวง
4. การคานวณต้นทุนการผลิต
5. คุณธรรม จริยธรรมในการทาหมูชะมวง
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กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ

ชั่วโมง
การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต

6

ชั่วโมง
การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การทาปลาทูต้มหวาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการทาปลาทูต้มหวาน
2.ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ปลาทูต้มหวาน
3..ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคานวณต้นทุนการผลิตได้
4.ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการทาปลาทูต้มหวาน

เวลาในการฝึกอบรม
สาระการเรียนรู้
1. การทาปลาทูต้มหวาน
2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาปลาทูต้มหวาน
3. ขั้นตอนในการทาปลาทูต้มหวาน
4. การคานวณต้นทุนการผลิต
5. คุณธรรม จริยธรรมในการทาปลาทูต้มหวาน

กระบวนการเรียนรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ฝึกปฏิบัติ
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ชั่วโมง
การประเมินผล
- สังเกตการทากิจกรรม
- การฝึกปฏิบัติ
- ประเมินผลผลิต
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5
สรุปชั่วโมงหน่วยการเรียนรู้
ที่

หน่วยการเรียนรู้

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

รวม

1

การทาข้าวแดง-แกงเขียวหวานไก่

1 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

2

การทาไก่ต้มระกา

1 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

3

การทาก๋วยเตี๋ยวผัดปู

1 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

4

การทาหมูชะมวง

1 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

5

การทาปลาทูต้มหวาน

1 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

5 ชั่วโมง

25 ชั่วโมง

30 ชั่วโมง

รวม
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินจากเกณฑ์การให้คะแนนเกรด 1 - 4
หมายเหตุ

เวลาเรียนต้องไม่น้อยกว่า 80%

อุปกรณ์ที่ใช้
1. มีด
2. กะละมัง
3. ตะหลิว
4. หม้อสแตนเลส
5. ครก
6. ทัพพี
7. ถุงมือยาง

8. สาก
9. กระทะ
10. ถาดสแตนเลส
11. เตาแก๊ส
12. ตะกร้า
13. เขียงไม้
14. ผ้าขนหนู

วัตถุดิบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ข้าวไทรงาม
ซอสแดง
ไข่ไก่
ต้นหอม+ผักชี
พริกอ่อนเขียว+แดง
ใบโหระพา

10.
11.
12.
13.
14.
15.

หัวหอม+กระเทียม
ปูม้าแกะ
อกไก่+เลือดไก่
กะทิ
น้าตาลทราย
น้ามันพืช

19.ผักชีฝรั่ง + หอมใหญ่
20.ข่าอ่อน
21.เส้นเล็ก
22.ถั่วงอก
23.ปูม้าเล็ก
24.ใบกุ๊ยช่าย

28.ใบชะมวง
29.น้าพริกชะมวง
30.น้าปลา
31.ปลาทู
32.พริกแห้ง
33.เกลือป่น
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7. ใบมะกรูด
8. แตงกวา
9. ฟักเขียว

16. น้าส้มสายชู
17. โครงไก่ + สะโพกไก่
18. ระกาเปรี้ยว

25.น้าตาลอ้อย
26.น้าตาลปี๊บ
27.หมูสามเหลี่ยม

34.พริกไทย
35.น้ามะนาว

จานวนผู้เรียนที่รับ
รุ่นละ 20 คน
งบประมาณ
1.ค่าตอบแทนวิทยากร
300 บาท x 30 ช.ม.
2.ค่าวัสดุที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 5 บาท x 30 ช.ม. x 20 คน
3.ค่าสาธารณูปโภค
2 บาท x 30 ช.ม. x 20 คน
รวม
ค่าใช้จ่ายรายหัว (เฉลี่ย)
ค่าใช้จ่าย/คน
=
660 บาท
ศักยภาพในการเรียนการสอน
แหล่งศึกษาค้นคว้า
1. ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนตราด
2. Internet
3. หน่วยงานราชการ
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สถานที่การฝึกอบรม
1. วิทยาลัยชุมชนตราด
2. ชุมชนในจังหวัดตราด

=
9,000 บาท
=
3,000 บาท
=
1,200 บาท
13,200 บาท
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-

ศักยภาพผู้สอน

ชื่อ-สกุล
นางอรอนงค์ คล่องกิจกล

คุณวุฒิ
กศ.บ. สังคมศึกษา

ผลงาน/ประสบการณ์
- หัวหน้ากลุ่มการงานอาชีพพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียนอนุบาลตราด 25 ปี
- วิทยากรแนะแนวอาชีพชุมชนของจัดหางาน
จังหวัดตราด /แรงงานจังหวัดตราด
- วิทยากรฝึกอาชีพขบวนการแก้จนของแรงงาน
จังหวัดตราด
- วิทยากรท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนตราด

