
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  HEC ๑๒๐๕    รายวิชา  อาหารไทยชาววัง (Royal Thai Cuisine) 

สาขาวชิา  คหกรรมศาสตร ์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวชิา   
รหัสวิชา    HEC ๑๒๐๕     
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  อาหารไทยชาววัง 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Royal Thai Cuisine   

๒. จำนวนหน่วยกติ   ๓  หน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕)       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรวทิยาศาสตร์บัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะเลือก 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  อาจารย์สกลุตรา คำ้ชู                                                     

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์สกลุตรา คำ้ชู 

๕.  สถานที่ติดต่อ             ห้องพักอาจารย์คหกรรมศาสตร์  ชัน้ ๒ ตึก ๒๕ 
                                                      E – Mail : sakuntra.ku@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๒ /๒๕๖๔  ช้ันปีที ่๓ 
   กลุ่มเรียน : ๑๑๐ รุน่ ๑๘,๒๐  จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน : ๓๒  คน 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ      ๓๕    คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   ไม่ม ี

๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน    อาคาร ๒๕ ตึกปฏิบตัิการอาหาร 
  
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง  วันที ่ ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 ๑.๑ เพื่อให้ผูศ้ึกษามีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาหารไทยชาววัง ด้านประวัต ิ 

 ๑.๒ เพื่อให้ผูศ้ึกษามีความเขา้ใจและสามารถอธิบายลักษณะ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของ

อาหารไทยชาววัง 

 ๑.๓ เพื่อให้ผูศ้ึกษาพัฒนาทักษะการจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววงั 

 ๑.๔ เพื่อให้ผูศ้ึกษาสามารถจดัทำสำรับอาหารชาววังและสามารถนำไปประกอบอาฃีพได ้

 ๑.๕ เพื่อให้ผูศ้ึกษาสามารถปฏิบัติการทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนนัทา 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
      เพื่อให้นักศึกษาทราบประวัติ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง เทคนิคการ
ทำอาหารไทยชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนันทา การ
ทำอาหารไทยจากตำรับฃาววัง  ปฏิบัติการทำอาหารไทยตำรับชาววังความเป็นการเตรยีมความพร้อมด้านปัญญาในการนำ 
โดยจะต้องศึกษา คน้ควา้ประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมด้านอาหารในอดีตและนำมาสู่การปฏิบัติ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) ประวัติ ลักษณะ ประเภทของอาหารชาววัง วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง เทคนิคการทำอาหารไทย
ชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัดสำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววังตำรับสวนสุนันทา การทำอาหารไทย
จากตำรับฃาววัง  ปฏิบัติการทำอาหารไทยตำรับชาววัง 
    
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชัว่โมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๑๖ ชั่วโมง (๔×๔) 
ต่อ 

ภาคการศกึษา 

- ฝึกทักษะปฏบัิติ 
 ๔๔ ชั่วโมง (๑๑×๔) 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง พักอาจารย์ ช้ัน ๒ อาคาร ๒๕ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข  ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)  sakuntra๙๐@gmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) –ไม่มี- 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  เป็นผู้มีคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตย์สจุรติ 
  (๒)  มีวินัยในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ  
 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 
 (๔)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (๕)  มีจติสาธารณะพรอ้มที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นเมื่อมโีอกาส  
๑.๒   วิธีการสอน 

 (๑)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรบัผิดชอบและตัวอยา่งที่ขาดความรับผดิชอบตอ่ 
สังคมและเพื่อนร่วมงาน  พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถาม หรอื ตอบคำถาม หรอื แสดงความคดิเห็น และ
ร่วมตกลงเก่ียวกับบทบาทหนา้ที่ของตนเองในระหว่างการเรยีนการสอน 

(๒)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(๓)  อธิบายความสำคัญของการมีจติสำนึกในการประกอบอาชีพด้านงานบรกิาร 
(๔)  อาจารย์สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝงัใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั  โดยเนน้การเขา้ชั้นเรยีน
ให ้

ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลยั 
(๕)  อาจารย์สอดแทรกและปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งทีด่ี ใหค้วามสำคัญตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพ การร่วม 

แสดงความคดิเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกยีรติซึ่งกันและกัน  
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถงึการแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีนและในโอกาสต่าง ๆ 
(๒)  การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน การตรงตอ่เวลา การปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการสง่งานที ่

ได้รับมอบหมาย 
(๓)  การเตรยีมพรอ้ม ความสนใจ ความกระตอืรือรน้ในการเรียนรู ้และสามารถนำผลงานนำเสนอทาง 

ออนไลน ์
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยชาววัง

สามารถนำความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาในการทำงานที่เกี่ยวข้องอาหารไทยชาววัง  
 (๒)  สามารถบูรณาการความรูใ้นเนื้อหาสาขาวิชากับวิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง ความรูใ้นศาสตร์   

อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อการพัฒนาและประยุกตใ์ช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  สามารถพัฒนาความรู ้ทกัษะ ความชำนาญในวิชาที่ศกึษาได้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๒   วิธีการสอน 
 (๑) ใช้การเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการด้านประวัต ิลักษณะ ประเภทของอาหาร

ชาววัง  
(๒) วิธกีารประกอบอาหารไทยชาววัง เทคนิคการทำอาหารไทยชาววัง การจัดอาหารไทยชาววังตำรับสวน 

สุนันทาและอาหารไทยชาววงัอื่น และการจัดสำรับอาหารไทยชาววัง ทีไ่ด้รับกลา่วขานหรอืเป็นที่รับรูแ้ละมีเรื่องเล่าเกีย่วกับ
อาหารไทยชาววัง โดยทนัต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดและเทคโนโลยี ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนือ้หา
สาระของรายวิชานั้น ๆ  
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(๓) นอกจากนี้จดัใหม้ีการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติงานจรงิ โดยการศึกษาดงูานหรอืเชญิ 
ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพเิศษเฉพาะเรื่อง  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คอื  

(๑) การทดสอบย่อยจากการถาม-ตอบ 

                      (๒) การทดสอบความรูเ้รื่องอาหารชาววังจากการถาม-ตอบ 

(๓) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาค้นควา้ 

(๔) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีนช่องทางออนไลน์ 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมนิข้อมลูตา่ง ๆ เพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา 

 (๒) สามารถประยุกตใ์ช้องค์ความรู ้และทักษะในการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบ 
 (๓) สามารถใช้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐาน เทคนิคการทำอาหารไทยชาววัง การจัดตกแต่งอาหาร การจัด

สำรับอาหารไทยชาววัง การทำอาหารไทยชาววงัตำรับสวนสุนันทา การทำอาหารไทยจากตำรับฃาววังอื่น  ปฏิบัติการ
ทำอาหารไทยตำรับชาววังสวนสุนนัทาและวังอืน่  

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑)  กรณีศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐาน เทคนิคการทำอาหารไทยชาววังสวนสนุันทาและวังอื่น และ 

ปัญหาในการประกอบอาหารไทยชาววัง 
(๒)  การอภิปรายกลุม่ 
(๓)  ใหน้ักศึกษามโีอกาสปฏบิัติจริง 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิผลรายบุคคลและกลุ่มจากการฝึกปฏิบัติการ ผลงานการแก้ไขปัญหาทีไ่ด้รับมอบหมาย 
(๒)  ประเมนิโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
(๓)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีน การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มสีามารถในการทำงานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลอื อำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำ หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
 (๒)  มีความรับผดิชอบในงานของตนเองและรับผิดชอบงานของกลุ่ม 
 (๓)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจดุยืน

อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม  
๔.๒   วิธีการสอน 
 ในการสอนที่มีการกำหนดกจิกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ตอ้งประสานงานกับผูอ้ื่น โดยมี

ความคาดหวงัในผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดงันี ้
 (๑) มีมนุษย์สมัพันธ์และมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาท

ของสมาชิกกลุ่มที่ดไีด ้
 (๒) มีความรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่รวมทั้งมีความรับผดิชอบต่อสงัคม

และองค์กร 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อยา่งเหมาะสม 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทำงานเปน็กลุ่ม การร่วมดำเนิน 

กิจกรรมต่าง ๆ  

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถติ ิเพือ่การวเิคราะห์ ประมวลผล การแกป้ัญหา และ

นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 (๒)  มีทักษะในการสือ่สารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ ์

๕.๒   วิธีการสอน 
 จัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนมีทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี การนำเสนองานกลุ่มที่ใช่เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผูเ้ข้าใจได้ง่าย  
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการนำเสนอ ความสามารถในการอธิบายตา่ง ๆ อย่างมีเหตุผล การอภิปราย กรณีศึกษาตา่ง 
ๆ ที่มีการนำเสนอตอ่ชั้นเรยีน 

 
๖.  ด้านอื่นๆ 

-ไม่มี- 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ บทที่  ป ระวัติ  ความ เป็ นมาของ

อาหารไทยชาววังสวนสุนันทาและวัง

อื่น  

-ลักษณะของอาหารไทยชาววัง 

-ประเภทของอาหารไทยชาววัง 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาอาหารเพื่อสุขภาพ (ตามกลุ่ม

เรียน) เพื่อนัดหมายเข้าเรียน และส่ง 

(Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

-วิวัฒนาการของอาหารไทยชาววัง Meet/ Google Classroom จัดการ

เรียนการสอนและจัดส่งและจัดเก็บ

งานสอน 

- ชี้แจงรายละเอยีดของรายวชิา 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของ

รายวชิา เกณฑ์การวัดผลและ

ประเมินผล 

-แจ้งกฎ กตกิา มารยาทในการเรียน

การสอน 

- แนะนำหนังสือ  

- แจกไฟล์เอกสารตำรับอาหาร    

- มอบหมายงานเดยีว 

- มอบหมายงานกลุ่ม 

(ไปศึกษาคน้ควา้อาหารไทยชาววัง 

๑ ตำรับและนำมาอภิปรายในช้ัน

เรียนสัปดาหต์่อไปนำเสนอทาง

ออนไลน์) 

- บรรยายเนือ้หาโดยใช้ PowerPoint 

และใช้เอกสารประกอบการสอน 

อาหารไทยชาววัง ประวัติวงัสวน

สุนันทา 

๒ บทที่ ๒ เทคนิคการทำอาหารไทย

ชาววัง 

-เอกลักษณ์เฉพาะของตำรับอาหาร

แต่ละวัง 

-เทคนิคการทำอาหารตามแบบฉบับ

ชาววัง  

-การจัดตกแต่งอาหารทีส่ะทอ้นภาพ

ความเป็นชาววัง 

-การจัดทำตำรับมาตรฐานอาหาร

ชาววังสวนสุนันทา 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาอาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่ม

เรียน) เพื่อนัดหมายเข้าเรียน และส่ง 

(Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google 

Meet / Google Classroom จัดการ

เรียนการสอนและจัดส่งและจัดเก็บ

งานสอน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint 

และใชเ้อกสารประกอบการสอน 

อาหารไทยชาววัง 

- นำเสนอข้อมูลให้ค้นคว้าและระดม

อาจารย์สกุลตรา คำ้ชู 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สมองในหอ้งเรียน 

- ซักถามและตอบคำถาม 

บรรยาย   

-กจิกรรมกลุ่มออกแบบเมนูอาหาร

ไทยชาววัง 

-ฝึกเขียนตำรับมาตรฐานสื่อที่ใช ้

Power point 

-อภิปรายตำรับมาตรฐาน 

๓ บทที่ ๓ การจัดสำรับอาหารไทยชาว

วัง 

-การออกแบบเมนูอาหารไทยชาววัง

สำหรับโอกาสต่าง ๆ  

เช่น  

-การจัดทำสำรับอาหารชาววังชุด

สำรับเลีย้งพระ 

-การจัดเลีย้งรับรองแขกด้วย

เมนูอาหารชาววัง 

๔ - ใช้ไลน ์(Line) สรา้งกลุม่ไลน์ ชื่อ

รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ(ตาม

กลุ่มเรียน) เพื่อนดัหมายเขา้เรียน 

และสง่ (Link) 

- วิธีการสอน (online) ใช้ Google 

Meet / Google Classroom จดัการ

เรียนการสอนและส่งงานและ

จัดเก็บงาน 

- บรรยายเนือ้หาโดยใช้ 

PowerPoint และใช้เอกสาร

ประกอบการสอน อาหารไทยชาว

วัง บรรยาย   

-กจิกรรมกลุ่มออกแบบเมนูอาหาร

ไทยชาววัง 

-ฝึกเขียนตำรับมาตรฐานสื่อที่ใช้ 

Power point 

-อภิปรายลักษณะอาหารไทยชาววัง

สวนสนุันทาแต่ละประเภท 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๔  บทที่ ๔ การพัฒนาสูตรมาตรฐาน

ตำรับอาหารไทยชาววังสวนสนุันทา 

-ประเภทข้าวสำเร็จ 

-ประเภทเคร่ืองว่าง 

-ประเภทเคร่ืองจิม้ 

 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อ

รายวชิาอาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่ม

เรียน) เพื่อนัดหมายเข้าเรียน และส่ง 

(Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการ

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สอนและจัดส่งและเก็บงาน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint 

และใชเ้อกสารประกอบการสอน 

อาหารไทยชาววัง บรรยาย   

-กิจกรรมกลุ่มวเิคราะห์สูตรหรือตำรับ

อาหารไทยชาววัง 

๕ ปฏิบัติการทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทข้าวสำเร็จ 

-ข้าวปิง้ 

-ข้าวงบปลา 

๔ ปฏิบัติการทำอาหารสื่อที่ใช ้

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

 -จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำอาหาร

และภาชนะจัดเสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๖ ปฏิบัติการทำอาหารไทยชาววงั 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทขา้วสำเร็จ 

-ข้าวงบไก ่

-ข้าวในกะหล่ำปล ี

๔ ปฏิบัติการทำอาหารสื่อที่ใช ้

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะ

จัดเสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๗ ปฏิบัติการทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทเครื่องว่าง 

-ข้าวแช่ชาววัง  

-พรกิหยวกยัดไส้ 

-ลูกกะปิ 

-หัวหอมสอดไส้ 

๔ ปฏิบัติการทำอาหารสื่อที่ใช ้

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะ

จัดเสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๘ บทปฏิบัติการทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทข้าวสำเร็จ 

-ข้าวบายศรีปากชาม 

 ปฏบัิตกิารทำอาหารสื่อท่ีใช้ 

-ตำรับอาหารวังสวนสุนันทา 

 -วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะจัด

เสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๙ ปฏิบัติการทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทข้าวสำเร็จ 

-ข้าวในผลสับปะรด 

 ปฏิบัติการทำอาหารสื่อที่ใช ้

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะ

จัดเสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๐ บทปฏบัิตกิารทำอาหารไทยชาววัง ๔ ปฏิบัติการทำอาหารสื่อที่ใช ้ อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทตม้-แกง-ซุป 

- ซุปปอดโอโฟ 

- แกงรัญจวน 

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและ

ภาชนะจัดเสิร์ฟ 

๑๑ บทปฏบัิตกิารทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทเครื่องจิม้ 

-ปลารา้ในกะลา 

-นำ้พริกเผาทรงเครื่อง 

๔ ปฏบัิตกิารทำอาหารสื่อท่ีใช้ 

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะจัด

เสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๒ บทปฏบัิตกิารทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทเครื่องจิม้ 

-นำ้พริกลงเรือ 

-นำ้พริกปลาเค็ม 

๔ ปฏบัิตกิารทำอาหารสื่อท่ีใช้ 

-ตำรับ อาหารวังสวนสุนันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะ

จัดเสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๓ บทปฏบัิตกิารทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และจัดตกแต่ง

อาหารประเภทเครื่องว่าง 

-ข้าวทอด 

-สะเต๊ะลอื 

๔ ปฏบัิตกิารทำอาหารสื่อท่ีใช้ 

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะ

จัดเสิร์ฟ 

 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๔ บทปฏบัิตกิารทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และจัดตกแต่ง

อาหารประเภทยำ 

-ยำทวาย 

-ยำไก่อย่างเต่า 

๔ ปฏบัิตกิารทำอาหารสื่อท่ีใช ้

-ตำรับอาหารวังสวนสนุันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะจัด

เสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๕ บทปฏบัิตกิารทำอาหารไทยชาววัง 

ตำรับพระวิมาดาเธอฯ และการจัด

ตกแต่งอาหารประเภทตม้-แกง-ซุป 

-ไก่นมวัว 

๔ ปฏบัิตกิารทำอาหารสื่อท่ีใช้ 

-ตำรับอาหารวังสวนสุนันทา 

-วัสดุอุปกรณ์ทำอาหารและภาชนะจัด

เสิร์ฟ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๖ สอบปฏบัิต ิ(รายบุคคล) 

-อาหารไทยชาววังสวนสุนันทา 

๔ สอบปฏบัิตกิารอาหารไทยชาววัง 

-จัดทำอาหารไทยชาววัง ๑ ตำรับ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู

๑๗ สอบปฏบัิต ิ(รายบุคคล) 

-อาหารไทยชาววังสวนสุนันทา 

 

 สอบปฏบัิตกิารอาหารไทยชาววัง 

-จัดทำอาหารไทยชาววัง  ๑ ตำรับ 

อาจารย์สกุลตรา คำ้ช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้* วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้** สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

สอบ 

สอบปลายภาค 

 

ผลคะแนนการสอบปฏิบตัิ (รายบุคคล) 

 

๑๖-๑๗ 

 

๒๐% 

 

การเขา้ชั้นเรยีน การเขา้ชั้นเรยีนตรงตามเวลา ตลอดภาคการเรยีน 

๑-๑๕ 

๑๐% 

การมีส่วนร่วม

อภิปราย แสดง

ความคดิเห็นใน

ช้ันเรยีน 

 

การแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีน 

 

ตลอดภาคการเรยีน 

๑-๑๕ 

๑๐% 

วิเคราะห์และการ

นำเสนอโครงการ

รายกลุ่ม 

การปฏิบัติการอาหารไทยชาววังสวนสนุัน

ทา (ตำรับพระวิมาดาเธอฯ) 

๔-๑๕ ๕๐% 

วิเคราะห์และการ

นำเสนอโครงการ

รายกลุ่ม 

ส่งเลม่รายงานกลุ่ม 

สืบค้นประวัติอาหารชาววังสวนสุนันทา 

และศึกษาประวัติอาหารชาววังอื่น 

๑๖-๑๗ ๑๐% 

* ระบุผลการเรียนรูห้ัวขอ้ยอ่ยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อของรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ของรายละเอยีดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรอืโครงงานหรอืการทดสอบ 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

อักษร ผลการศึกษา ช่วงคะแนน ค่าระดับคะแนน 
A ดียอดเยี่ยม      ๑๐๐ - ๘๖ ๔.๐๐ 
A- ดีเยี่ยม ๘๒ - ๘๕ ๓.๗๕ 
B+ ดีมาก ๗๘ - ๘๑ ๓.๕๐ 
B ดี ๗๔ - ๗๗ ๓.๐๐ 
B- ค่อนข้างดี ๗๐ - ๗๓ ๒.๗๕ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๖๖ - ๖๙ ๒.๕๐ 
C ปานกลาง ๖๒ - ๖๕ ๒.๐๐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๕๘ - ๖๑ ๑.๗๕ 
D+ ค่อนข้างอ่อน ๕๔ - ๕๗ ๑.๕๐ 
D อ่อน ๕๐ - ๕๓ ๑.๐๐ 
D- อ่อนมาก ๔๖ - ๔๙ ๐.๗๕ 
F ตก ๐ - ๔๕ ๐ 

หมายเหต ุ:  หากส่งงานไม่ครบก่อนสิน้ภาคการศึกษาพิจารณาการผลการเรยีนเป็น I 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
(๑) พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินนีาฎ. ๒๕๔๔. ตำรากับขา้วไทย ตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสนิีนาฎ 

พิมพ์เผยแพร่โดยสำนักศิลปวฒันธรรม สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.  กรุงเทพ : พิศิษฐการพิมพ์ 

(๒)  พระยานครราชเสนีเสหัคสิงหเสนีรและคุณหญิงสงัวรปญัญาดลิก ๒๕๔๑. ตำรากับข้าวเจ้าเมืองโคราช 

กรุงเทพฯ : ดา่นสุทธาการพมิพ์. 

(๓)  เนื่อง นิลรัตน์, หม่อมหลวง.  ๒๕๔๙. ตำรากับขา้วในวงั.  กรุงเทพ : สำนักพมิพ์บัวสรวง.  ๒๕๔๒. ทิพยงค์ 

กาญจนดลุ ม.ร.ว.สำอางวรรณ ล่ำซำ ม.ร.ว.และเทพยพงศ เทวกุล ม.ร.ว.(ปวงดาธิการ).  ๒๕๔๒. ๑๐๐ ป ีคุณแม่

ของเรา.กรุงเทพฯ:รุ่งโรจน์การพมิพ์.  

(๔)  เตื้อง สนิทวงศ์,หมอ่มราชวงศ์หญิง.  ๒๕๑๑. ตำรับอาหารของ ม.ร.ว.หญิงเตือ้ง สนิทวงศ์.จดัพิมพ์ โดย

โรงเรยีนสายปัญญาและสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.หญงิเตื้อง 

สนิทวงศ ์ณ. เมรุวัดเทพศิรนิทราวาส วนัที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๑. 

(๕)  จรรณพันธ์ บนุนาค. ตำรับกับข้าวหลานแม่ครัวหัวป่าก์.  ๒๕๒๐.  (พิมพ์คร้ังที่ ๙).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพส์มบุญ 

ประเสรฐิ  

(๖) ตำรับสายเยาวภา.  ๒๕๒๓. (พิมพ์คร้ังที่ ๕ ). กรุงเทพมหานคร : สวิชาญการพิมพ ์

(๗) ศรสีมร คงพนัธุ.์๒๕๕๕.เรื่องเล่ากับข้าวไทย อาหารไทยมีเรื่องเล่าที่เราหลายคนไม่รู.้กรุงเทพฯ : บรษิัท สแกน

แอนด์พรนิท ์จำกัด . 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  - ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนและความคาดหวังในการนำความรูท้ี่เรยีนไปใช้ 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

     ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดงันี้ 

- ผลการเรียนของนักศึกษา 

- การทบทวนผลการประเมินการเรยีนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลประเมนิข้อ ๒  จงึมีการปรับปรุงการสอนโดยจดักจิกรรมในการระดมสมองและหาขอ้มลูเพิ่มเตมิในการ

ปรับปรุงการสอนดงันี ้



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

- การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

- จัดการแข่งขันประกวดการทำสำรับอาหารไทยชาววัง 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

          ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ้ตามที่คาดหวังจากผลการเรียนรูใ้น

วิชาจากการสุ่มตรวจผลงานนกัศึกษา พิจารณาจากการทดสอบความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติและหลักออกผลการ

เรียนรายวิชามีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาไดด้ังนี ้

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารย์อืน่หรอืผูท้รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยตรวจสอบ 

ข้อสอบรายงาน มีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

- ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดทีอ่าจารย์ผู้สอนได้จดัทำเป็นช่องสื่อสารกับนักศึกษา 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

           จากผลการประเมนิและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด

วิชาเพือ่ให้เกดิคุภาพมากขึน้ดงันี ้

- ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี มีหลักการข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามข้อ ๔ 

- เปลี่ยนหรอืสลับอาจารย์ผูส้อน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองทีห่ลากหลายในเรื่องการประยกุต์ความรูก้ับการ 

จัดกจิกรรมการแข่งขันต่าง ๆ หรอืปัญหาอื่น ๆ ที่เกดิจากการปฏิบัติงาน 

 

*********************** 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

 

รายวิชา อาหารไทยชาววัง สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ความรับผิดชอบหลัก                                                          ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HEC ๑๒๐๕     

ชื่อรายวิชา  

           อาหารไทยชาววัง 

  Royal Thai Cuisine 

⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


