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รายละเอียดของรายวิชา 
  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
คณะ/โรงเรียน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 2500118 อาหารการกิน (Food for Life) 
2.  จํานวนหนวยกิต  
 3 (3-0-6  หนวยกิต 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 - อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
   ผศ.ดร.กนกกานต วีระกุล 
        ดร.ธนพัฒน แสงรุงเรือง 
   ดร.จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา 
 - อาจารยผูสอน 
 ในมหาวิทยาลัย 
  1. อาจารยธิติมา แกวมณี  2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัชนก นุกิจ 
  3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปุณเกษม 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วิทยาภรณ 
  5. ดร.นิพัทธชนก นาจพินิจ 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรนิทร สรวิทยศิรกุล 
 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 1. ดร.ณัชฌา พันธุวงษ 2. ผูชวยศาสตราจารย พรทวี ธนสัมบัณณ 
 ศูนยการนอกสถานท่ีตั้ง ตรัง 
 1. อาจารยสาวิตรี ณุวงศศรี  2. อาจารยปทมา กาญจนรักษ  
 ศูนยการนอกสถานท่ีตั้ง ลําปาง 
 1. อาจารยสุรียพร  ธัญญะกิจ 2. อาจารย ฐิติวรฏา ใยสําล ี
 3. ผูชวยศาสตราจารย อรรถ ขันสี 
 ศูนยการนอกสถานท่ีตั้ง หัวหิน 
 1. อาจารย นวพรรษ รอดเกิด 
 ศูนยการนอกสถานท่ีตั้ง นครนายก 
 1. อาจารย ฉัตรทราวดี บุญถนอม  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน  
 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี  ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี      ไมมี 



 

8.  สถานท่ีเรียน  
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต   กรุงเทพมหานคร  
 วิทยาเขตสุพรรณบุร ี   สุพรรณบรุ ี  
 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งลําปาง  ลําปาง 
 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งตรัง  ตรัง 
 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน  ประจวบคีรีขันธ 
 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก นครนายก 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  
 30 มิถุนายน 2564 

 
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุดิบและสวนประกอบในอาหาร การจัดการและการเก็บรักษาอาหาร 
การใชเครื่องมือในการปรุง ประกอบ และอุนอาหาร งานครัวเบื้องตนในท่ีพักอาศัย 

2. นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทอาหาร เครื่องดื่ม หลักโภชนาการและการออกแบบรายการ
อาหาร รูปแบบการกินอาหารในปจจุบัน วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารตามแบบไทย แบบสากล และ
วัฒนธรรมสวนดุสิต  

3. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
4. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูในการวางแผนและเลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจําวัน 

ท้ังในบริบทของการใชชีวิตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการนําเสนอสะทอนมุมมอง
บทบาทอาหารในมิติดานสุขภาพ ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรม 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ความรูเก่ียวกับอาหารในชีวิตประจําวัน วัตถุดิบและสวนประกอบในอาหาร การจัดการและการเก็บ
รักษาอาหาร การใชเครื่องมือในการปรุง ประกอบ และอุนอาหาร งานครัวเบื้องตนในท่ีพักอาศัย ประเภท
อาหาร เครื่องด่ืม โภชนาการ และการออกแบบรายการอาหาร วัฒนธรรมในการรับประทานอาหารตามแบบ
ไทย และแบบสากล ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาล กฎหมายท่ีเก่ียวของ และการกินอาหารในปจจุบัน 
 Knowledge of food in daily life; raw materials and ingredients in food; food 
preparation and preservation; tools and equipment for cooking and reheating; basic kitchen 
work for household; food types; drinks; nutrition and food listing; Thai and international 
dining etiquette; food safety and sanitation; relevant regulations; current food trends 
 



 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัต ิ การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมง ตอ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความตองการของ
นักศึกษา 

- 90 ชั่วโมง  
ตอภาคการศึกษา 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    3 ชั่วโมงตอสัปดาห  
 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 
ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา กลยุทธการสอน และกลยุทธการประเมิน  
 
ผลลัพธการเรียนรูระดับ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

CLO1 สามารถอธิบาย
วัตถุดิบและสวนประกอบใน
อาหาร การจดัการและการ
เก็บรักษาอาหาร การใช
เครื่องมือในการปรุง 
ประกอบ และอุนอาหาร 
งานครัวเบ้ืองตนในท่ีพัก
อาศัย (PLO2) 

1) บรรยายเน้ือหาบทเรียนโดยใชสื่อวีดีทัศนการ
สอนซึ่งสามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ี
กําหนดใหโดยมหาวิทยาลัย 
2) ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับสาระการเรียนรู  
3) การใชสื่อออนไลน คลิปวิดโีอในสถานการณตาง 
ๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหตามโจทยท่ี
กําหนด 
4) การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม (Questioning 
Method) 

1) การประเมินโดยสังเกตการมสีวนรวม
ในกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2) การประเมินดวยแบบทดสอบ
(Testing) 

CLO2 สามารถอธิบาย
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม 
หลักโภชนาการและการ
ออกแบบรายการอาหาร 
รูปแบบการกินอาหารใน
ปจจุบัน วัฒนธรรมในการ
รับประทานอาหารตามแบบ
ไทย แบบสากล และ
วัฒนธรรมสวนดุสติ 
(PLO1,2) 

1) บรรยายเน้ือหาบทเรียนโดยใชสื่อวีดีทัศนการ
สอนซึ่งสามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ี
กําหนดใหโดยมหาวิทยาลัย 
2) ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับสาระการเรียนรู  
3) การอภิปรายกลุม วิเคราะห เช่ือมโยง 
เปรียบเทียบ องคความรูจากเอกสารกรณีศึกษา/
สถานการณตัวอยาง (Activity-Based Group 
Learning) 
4) การใชสื่อออนไลน คลิปวิดโีอในสถานการณตาง 
ๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหตามโจทยท่ี
กําหนด 
5) การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม (Questioning 
Method) 
 

1) การประเมินโดยสังเกตการมสีวนรวม
ในกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2) การประเมินจากช้ินงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
3) การประเมินดวยแบบทดสอบ
(Testing) 



 

ผลลัพธการเรียนรูระดับ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมิน 

CLO3 สามารถอธิบายหลัก
ความปลอดภัยอาหารและ
สุขาภิบาล รวมท้ังกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ (PLO2,4) 

1) บรรยายเน้ือหาบทเรียนโดยใชสื่อวีดีทัศนการ
สอนซึ่งสามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ี
กําหนดใหโดยมหาวิทยาลัย 
2) ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับสาระการเรียนรู  
3) การใชสื่อออนไลน คลิปวิดโีอในสถานการณตาง 
ๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหตามโจทยท่ี
กําหนด 
4) การจัดการเรียนรูแบบใชคําถาม (Questioning 
Method) 

1) การประเมินโดยสังเกตการมสีวนรวม
ในกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2) การประเมินดวยแบบทดสอบ
(Testing) 

CLO4 สามารถประยุกตใช
ความรูในการวางแผนและ
เลือกรับประทานอาหารใน
ชีวิตประจําวัน ท้ังในบริบท
ของการใชชีวิตภายใน
มหาวิทยาลยัและภายนอก
มหาวิทยาลยั โดยการ
นําเสนอสะทอนมุมมอง
บทบาทอาหารในมิติดาน
สุขภาพ ตลอดจนสังคมและ
วัฒนธรรม (PLO2,4) 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสรมิใหผูเรียนไดใช
กระบวนการคดิเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
2) การอภิปรายกลุม วิเคราะห เช่ือมโยง 
เปรียบเทียบ องคความรูจากเอกสารกรณีศึกษา/
สถานการณตัวอยาง (Activity-Based Group 
Learning) 
3) การใชสื่อออนไลน คลิปวิดโีอในสถานการณตาง 
ๆ ใหนักศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหตามโจทยท่ี
กําหนด 

1) การประเมินโดยสังเกตการมสีวนรวม
ในกิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2) การประเมินจากช้ินงานท่ีไดรับ
มอบหมายและการนําเสนอ (Semester 
assignment) 
 

 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
คร้ัง
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช ผูสอน 

1 
 

บทนํา 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

2 
 

การจัดการวัตถุดิบ และงานครัว
เบ้ืองตนในท่ีพักอาศัย 

3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 

คณาจารย 



 

คร้ัง
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช ผูสอน 

3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

3 
 

อาหารสําเร็จรูป 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

4 
 

โภชนาการ 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

5 
 

อาหารสวนดุสิต 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

6 
 

อาหารเชา  3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

7 อาหารกลางวัน  3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง

คณาจารย 



 

คร้ัง
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช ผูสอน 

แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

8 อาหารเย็น 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

9 อาหารวาง และเครื่องดื่ม 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

10 อาหารตามยุคสมัย  3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

11 อาหารทางเลือก 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

12 ผลิตภณัฑเสริมอาหาร 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 

คณาจารย 



 

คร้ัง
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน และสือ่ท่ีใช ผูสอน 

4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

13 ความปลอดภัยของอาหาร และ
การดูแลสิทธิในฐานะผูบริโภค 

3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

14 ความมั่นคงทางอาหารและการ
เปนมหาวิทยาลัยสเีขียว 

3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

15 โตะอาหารคือพ้ืนท่ีสรางสุข 3 1. บรรยายเน้ือหาบทเรยีนโดยใชสื่อวีดีทัศนการสอนซึ่ง
สามารถเขาถึงไดดวยระบบสารสนเทศท่ีกําหนดใหโดย
มหาวิทยาลยั  
2. นักศึกษาเรียนรูโดยมสีื่อเสรมิ ประกอบดวย เอกสาร
ประกอบการเรียน สื่อวีดีทัศน 
3. นักศึกษาตอบคําถามทดสอบยอยระหวางบทเรยีนซึ่ง
แทรกอยูในสื่อวีดีทัศนการสอน 
4. นักศึกษาทบทวนเน้ือหาบทเรียนโดยใช แบบฝกหัด 

คณาจารย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนการ 
ประเมินผล 

CLO1 สามารถอธิบายวัตถุดิบและสวนประกอบใน
อาหาร การจดัการและการเก็บรักษาอาหาร การใช
เครื่องมือในการปรุง ประกอบ และอุนอาหาร งาน
ครัวเบ้ืองตนในท่ีพักอาศัย (PLO2) 

- การทดสอบยอยระหวางบทเรียน  
- แบบฝกหัด  
- ประเมินพฤติกรรมการมสีวนรวมใน
กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย  

2 - 3 10 

CLO2 สามารถอธิบายประเภทอาหาร เครื่องดืม่ หลัก
โภชนาการและการออกแบบรายการอาหาร รูปแบบ
การกินอาหารในปจจุบัน วัฒนธรรมในการ
รับประทานอาหารตามแบบไทย แบบสากล และ
วัฒนธรรมสวนดุสติ (PLO1,2) 

- การทดสอบยอยระหวางบทเรียน  
- แบบฝกหัด  
- ป ร ะ เมิ น จ า ก ช้ิ น ง า น ท่ี ไ ด รั บ
มอบหมาย (Semester assignment) 
- ประเมินพฤติกรรมการมสีวนรวมใน
กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย  

4 - 12 55 

CLO3 สามารถอธิบายหลักความปลอดภัยอาหารและ
สุขาภิบาล รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของ (PLO2,4) 

- การทดสอบยอยระหวางบทเรียน  
- แบบฝกหัด  

13 -14 10 



 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนการ 
ประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย  

CLO4 สามารถประยุกตใชความรูในการวางแผนและ
เลือกรับประทานอาหารในชีวิตประจําวัน ท้ังในบริบท
ของการใชชีวิตภายในมหาวิทยาลยัและภายนอก
มหาวิทยาลยั โดยการนําเสนอสะทอนมุมมองบทบาท
อาหารในมิตดิานสุขภาพ ตลอดจนสังคมและ
วัฒนธรรม (PLO2,4) 

- ประเมินจากช้ินงานท่ีไดรับ 
มอบหมายและการนําเสนอ  
(Semester assignment) 
- ประเมินพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1, 4-15 25 

 
การประเมินผลตามเกณฑการใหระดับคะแนนตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
กองบรรณาธิการวารสารสวนดุสิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. (2546. อาหารการเรือน "โอชารสปฐพี" ท่ี     
 สวนดุสิต. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
นงนุช สุขพันธ. (2557. เอกสารการสอนชุดวิชาพัฒนาการของมนุษยและสุขภาพ หนวยท่ี 6-10. พิมพครั้งท่ี 

7. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นนทกานต จันทรออน. (2557. ความม่ันคงทางอาหารของประเทศไทย. สืบคนเม่ือ 10 มกราคม 
 2564. เขาถึงจาก : http://library.senate.go.th/document/Ext7091/7091777_0002.PDF  
นฤมล นันทรักษ. (2552. การจัดการครัวมาตรฐาน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
ประหยัด  สายวิเชียร. (2546. อาหาร วัฒนธรรมและสุขภาพ. เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
Culinary Institute of America. (2002). The Professional Chef. USA. : John Wiley & Sons Inc. 
 
 
 
 

ระดับผลการเรียน ชวงคะแนน 
A 85-100 
B+ 79-84 
B 73-78 

C+ 67-72 
C 61-66 

D+ 55-60 
D 50-54 
F 0-49 



 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
กองสุขาภิบาลอาหารสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร. (2558. สิทธิผูบริโภคดานผลิตภัณฑอาหาร. สืบคนเม่ือ 

18  ม ก ราค ม  2 564 . เข า ถึ งจ าก  : http://foodsanitation.bangkok.go.th/pdf/media_58/ 
Brochure/4.pdf 

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2546 . ปริมาณสารอาหารอางอิงท่ีควรไดรับ ป ร ะ จํ า วั น
 สําหรับคนไทย พ.ศ.2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก. 
Gibson, M. (2018). Food Science and the Culinary Arts. USA. : Academic Press  
 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
Gropper, S.S., Smith, J.L., and Groff, J.L. (2004. Advanced nutrition and human metabolism. 

4th ed. Belmont : Thomson Wadsworth 
Whitney, E.M., and Rolfes, S.R. (2002). Understanding nutrition. 9th Ed. CA : Wadsworth 

Thomson Learning 
 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
นักศึกษาทุกคนประเมินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ซ่ึง

ประกอบดวย ความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการจัดการเรียนรู วัตถุประสงคของการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน 
ผานชองทางระบบของมหาวิทยาลัย http://www.e-assessment.dusit.ac.th/ 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนไดมีกลยุทธ ไดแก การสังเกตการณการสอนของผูรับผิดชอบ
รายวิชา ผลคะแนนและผลการสอบของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอน ในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยจัดกิจกรรม การจัดการความรู 
เพ่ือปรับปรุงการสอน โดยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกับอาจารยผูสอนทุกทาน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 มีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหนาท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุม
ประเมินขอสอบ และความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบ และระดับคะแนนของรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการ
ประเมินโดยผูรับผิดชอบรายวิชา ผลการประเมินตนเอง รวมท้ังระดับคะแนนของนักศึกษา สรุปเปนภาพรวม
แลววิเคราะหจุดเดนและสิ่งท่ีตองพัฒนาปรับปรุง ในประเด็นของเนื้อหารายวิชา การสอน การจัดกิจกรรมท้ัง
ในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรูท่ีนักศึกษาไดรับ เพ่ือนําไปใชในการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนตอไป 


