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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  HEC ๒๓๐๒  รายวิชา  อาหารเพื่อสุขภาพ (Food for Health) 
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคการศึกษาภาค

การศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   HEC ๒๓๐๒  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย อาหารเพื่อสุขภาพ 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Food for Health 

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

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเลือก) 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

๔.๑  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ สกุลตรา  ค้ำชู 

๔.๒ อาจารย์ผู้สอน   อาจารย์ สกุลตรา  ค้ำชู 

๕.  สถานที่ติดต่อ                               อาคาร ๒๕  ตึกคหกรรมศาสตร์   หอ้งพักอาจารย์ชัน้ ๒   

E – Mail : sakuntra.ku@ssru.ac.th  

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่ ๑/ ช้ันปีที่ ๓ 

  กลุ่มเรียน : ๑๑๐ รุน่ ๑๘,๒๐  จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน : ๓๒  คน 
 
๖.๒ จำนวนผูเ้รียนที่รับได้ประมาณ   ๓๕ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  -ไม่มี- 

๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)  -ไม่มี- 

๙. สถานที่เรยีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาคาร ๒๕ 

 เรียนร่วมกับ คหกรรม รุ่น ๑๘ และ รุ่น ๒๐ กลุ่มเรียน : ๑๑๐ ห้องเรียน ๒๕๒๓  ศุกร์ ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น.  

๑๐.วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด วันที ่๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑. นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายอาหารเพื่อสุขภาพและหลกัการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพใหม้ี

ภาวะโภชนาการที่ดี 
๒. นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
๓. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะในการประยุกต์ใช้อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น แมคโครไบโอติกส์  อาหารชีวจิต  อาหาร

สมุนไพร  อาหารต้านมะเร็ง อาหารทางเลือกใหม่ ประยุกต์ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพได้ 
๔. นักศึกษาการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
๕. นักศึกษาปฏิบัติการจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพได้ 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพเชื่อมโยงกับวิชาโภชนาการ ให้นักศึกษาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นระหว่างการเตรยีมและปรุงประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ และสามารถบูรณาการความรูท้างวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพไป
ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพได้ 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
ความหมายและความสำคัญ หลักการบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาพให้มีภาวะโภชนาการที่ดี ชนิดและประเภทผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อสุขภาพ  แมคโครไบโอติกส์  อาหารชีวจิต  อาหารสมุนไพร  อาหารต้านมะเร็ง อาหารทางเลือกใหม่ การพัฒนา
อาหารเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติการจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

Meaning and Importance, food intake principle for good nutrition. The types and categories, of health food 
products, macrobiotic, organic food, herbal food, anti-cancer foods, new alternative food, functional food. The 
development of healthy foods, practical training cooking of healthy food. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๒๘ ช่ัวโมง (๗×๔) - 
ฝึกทักษะปฏิบัต ิ

๓๒ ช่ัวโมง (๘×๔) 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ 

ช่ัวโมงต่อภาคสัปดาห์ 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 

 ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห ์
๓.๑  ปรกึษาด้วยตนเองทีห่้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๒ อาคาร ๒๕ อาคารปฏิบัติการอาหาร คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๓.๒  ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๑-๙๑๕-๕๕๙๑ 
๓.๓  ปรกึษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) sakuntra๙๐@gmail.com 
๓.๔  ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์(Line)  ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
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๓.๕  ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์(Internet/Webboard)  -ไม่มี- 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

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

(๑)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับความรับผดิชอบและตัวอยา่งที่ขาดความรับผดิชอบตอ่
สังคมและเพื่อนร่วมงาน  พรอ้มทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถาม หรอื ตอบคำถาม หรอื แสดง
ความคดิเห็น และร่วมตกลงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในระหว่างการเรียนการสอน 
(๒)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณวชิาชีพ 
(๓)  อธิบายความสำคัญของการมีจิตสำนึกในการประกอบอาชีพด้านงานบรกิาร 
(๔)  อาจารย์สอดแทรกวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝงัใหน้กัศึกษามีระเบียบวินยั  โดยเนน้การเขา้ชั้นเรยีน
ให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 
(๕)  อาจารย์สอดแทรกและปฏิบัติตนเปน็แบบอยา่งทีด่ี ใหค้วามสำคัญตอ่จรรยาบรรณวิชาชีพ การร่วม
แสดงความคดิเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกยีรติซึ่งกันและกัน 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิผลจากพฤติกรรมที่แสดงออก รวมถงึการแสดงความคดิเห็นในช้ันเรยีนและในโอกาสต่าง ๆ 
(๒)  การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรยีน การตรงตอ่เวลา การปฏิบัติตามกฎระเบยีบ และการสง่งานที่

ได้รับมอบหมาย 
(๓)  การเตรยีมพรอ้ม ความสนใจ ความกระตอืรือรน้ในการเรียนรู ้และผลงานทีน่ำเสนอ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา  
 (๑)  มีความรูแ้ละความเขา้ใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับ

อาหารและโภชนาการ สามารถนำความรูไ้ปประยุกตใ์ช้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน หลักการบรโิภค
อาหารเพื่อสุขภาพใหม้ีภาวะโภชนาการที่ดี ความรูด้้านชนดิและประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  
อาหารทางเลอืกใหม่ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ ความรูด้้านปฏิบัติการจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

 (๒)  มีความรูเ้ก่ียวกับความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวชิาที่ศึกษา สามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาในการทำงานดา้นอาหารเพื่อสุขภาพ 

 (๓)  สามารถบูรณาการความรูใ้นเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูใ้นศาสตร์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 (๔)  สามารถพัฒนาความรู ้ทกัษะ ความชำนาญในวิชาที่ศกึษาได้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๒   วิธีการสอน 
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(๑)  ให้ภาพรวมของความรูก้อ่นเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ำความรูใ้หมห่ลังบทเรียน พรอ้มกับเชื่อมโยง
ความรูใ้หม่กับความรูเ้ดมิ การเชื่อมโยงความรูจ้ากวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ ไปสูอ่ีกวชิาหนึ่งในระดับทีสู่งขึน้ 
การเลือกใช้วธิีการสอนที่เหมาะสมกับเนือ้หาสาระ  
(๒)  ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนือ้หา ได้แก ่การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน  
การฝกึปฏิบัติการ การจัดแบง่กลุ่มการอภิปราย การระดมสมอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใหท้นัต่อการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภค และการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี 
(๓)  การเรียนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ โดยการฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตามหัวขอ้ที่กำหนด 
สอดคลอ้งกับเนือ้หาวิชา โดยการฝึกปฏิบัติเปน็กลุ่ม  
(๔)  เปดิโอกาสให้นักศึกษาตัง้คำถามเก่ียวกับข้อสงสยัที่เกีย่วกับอาหารเพื่อสุขภาพการสาธติการประกอบ
อาหารและเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพ  
(๕)  ใหน้ักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเตมิจากแหล่งที่นา่เชื่อถอื การใช้เทคนิคระดมสมอง โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น ตั้งประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในอนาคตและต่อการดูแลสุขภาพการ
บรโิภคอาหารในปัจจุบัน การจัดแบ่งกลุ่มและมอบหมายงานให้นักศึกษาร่วมกันทางานและนำเสนอรายงาน
เป็นกลุ่มตามกรณีศึกษา  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  การทดสอบย่อยโดยตอบและแสดงความคดิเห็น 
(๒)  การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๓)  ประเมินจากรายงานทีน่กัศึกษาจัดทำ 
(๔)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

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

เป็นระบบ ในด้านอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 (๒)  สามารถประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และทักษะในการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่าง

เป็นระบบภายใตส้ถานการณต์่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 (๓)  สามารถใช้ความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานอาหารเพื่อสุขภาพ การวเิคราะห์และสงัเคราะห์ความรูจ้าก

แหล่งข้อมูลต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้นักศึกษาคน้ควา้ข้อมลูด้านอาหาร โภชนาการและสิง่ที่เกี่ยวข้องทางดา้นอาหารเพื่อ
สุขภาพที่เปน็ประเด็นน่าสนใจในปัจจุบัน และนำเสนอในช้ันเรยีน 

(๒)  การสอนแบบผูเ้รียนเปน็สำคัญ ที่เปดิโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคดิเห็นไดม้ากขึน้ โดยมีการ
มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุม่เพื่อระดมสมองในการแก้ไขปัญหาโดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
สรา้งสรรค์ผลงานเพื่อนำเสนอในการเรียนภาคปฏิบัตอิาหารเพื่อสุขภาพ 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

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

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
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 (๑)  สามารถให้ความช่วยเหลอื และอำนวยความสะดวกแก่การแกไ้ขปัญหาสถานการณต์่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง
ในบทบาทของผู้นำ หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทมีทำงาน มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

 (๒)  มคีวามรับผดิชอบในงานของตนเอง และรับผดิชอบงานของกลุม่ 
 (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนำกฎกติกา มารยาท บทบาทความรับผดิชอบของแตล่ะคนใน
การเรียนรูร้่วมกัน 
(๒)  มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย ทีส่ลับหมนุเวียนสมาชิกกลุ่ม และตำแหนง่หนา้ที่ในกลุ่ม โดย
กำหนดหน้าที่รับผดิชอบของแต่ละคนในกลุม่อยา่งชัดเจน 
(๓)  นำผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานกลุ่มมาหาข้อผดิพลาดและสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 
(๔)  ยกตัวอย่างผลกระทบของความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มตี่อตนเองและสงัคม 
สอดแทรกในเนือ้หาวิชาเรียน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิจากการมีส่วนรว่มในช้ันเรยีน 
 (๒)  ประเมินจากความรับผดิชอบจากการเข้าฝึกปฏิบัติของนักศึกษา 
(๓)  ประเมินจากความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษา 
(๔)  มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม่ ดา้นการมีส่วนร่วม ด้านทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
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 ์
 (๔)  สามารถใช้ความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพือ่การค้นควา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การแนะนำเทคนิคการสบืคน้ แหลง่ข้อมลูเพื่อการค้นควา้ และแหล่งขอ้มลูทางอินเตอร์เน็ต 
(๒)  มอบหมายงานทีต่้องมีการเรยีบเรียงนำเสนอเป็นภาษาเขียน 
(๓)  มอบหมายงานทีต่้องมีการสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๔)  มอบหมายงานที่ตอ้งมีการนำเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อโดยอดัคลิปวิดีโอนำเสนอ

ข้อมูลทางวิชาการ 
๕.๓    วิธีการประเมินผล  

(๑)  ประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรอืรายงานกลุม่ 
 (๒) ประเมนิทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีน และการตอบคำถาม 
(๓)  ประเมินจากการใช้สื่อสารสนเทศในการนำเสนอรายงานในช้ันเรยีน 
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หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ -  แนะนำการเรียนการสอน 

บทท่ี ๑ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ

อาหารเพื่อสุขภาพ 

-  ความหมายและความสำคัญของ

อาหารเพื่อสุขภาพ 

-หลักการบริโภคอาหารเพื่อใหม้ี

ภาวะโภชนาการท่ีด ี

อาหารสุขภาพ (Healthy Food)  

 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร

เพื่อสุขภาพ (ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet/ Google 

Classroom จัดการเรียนการสอนและจัดส่งและ

จัดเก็บงานการเรียนการสอน 

- ชี้แจงรายละเอยีดของรายวชิา วัตถุประสงค์

และจุดมุ่งหมายของรายวชิา เกณฑ์การวัดผล

และประเมินผล 

-แจ้งกฎ กตกิา มารยาทในการเรียนการสอน 

- แนะนำหนังสือ และ website 

https://thetastefood.com (อาหารสุขภาพ) 

Healthy Friday [by Mahidol] (อาหารป้องกัน

โรค) 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้Power Point (pdf.) และ

ส่งไฟล์ เอกสารประกอบการสอน อาหารเพื่อ

สุขภาพ (pdf.) และบทปฏบัิตกิาร (pdf.)ทาง Line   

- แนะนำวธีิการสืบค้นและแหลง่สบืค้นขอ้มูล 

ก่อนเรียนในแต่ละบท 

- มอบหมายงาน โดยให้ จัดสำรับอาหารเพื่อ

สุขภาพ 1 ชุด (รายบุคคล) และค้นควา้ข้อมูล

สนับสนุนสำรับอาหารเพื่อสุขภาพท่ีนำเสนอ ใน

สัปดาห์ ที่ 7 (โดยอัดคลิปนำเสนอ คนละ 5 

นาที)  

- จัดกลุ่มปฏิบัตกิารอาหารเพื่อสุขภาพ  

-ซักถามและตอบคำถาม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

https://thetastefood.com/
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒ บทท่ี  ๒ อาหารธรรมชาติเพื่อ

สุขภาพ 

-แนวทางการบริโภคอาหาร

ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ 

-อาหารคลีน (Clean Food) 

-อาหารมังสวรัิต ิ

-อาหารเจ 

-อาหารแมคโครไบโอติคส ์

- อาหารหยนิ-หยาง  

-อาหารชวีจิต   

-อาหารสมุนไพร   

-อาหารตา้นมะเร็ง  

-อาหารทางเลือกใหม ่

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร

เพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet / Google 

Classroom จัดการเรียนการสอนและจัดส่งและ

จัดเก็บงานการเรียนการสอน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint และใช้

เอกสารประกอบการสอน อาหารเพือ่สุขภาพ 

- ระดมสมองในหอ้งเรียน 

- ซักถามและตอบคำถาม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๓ บทท่ี ๓  อาหารฟังก์ช่ัน 

- ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับอาหาร

ฟังก์ช่ัน 

-อาหารฟังก์ช่ันกับการรักษา

สุขภาพ 

- อาหารฟังก์ช่ันในยุคปัจจุบัน 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร

เพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet  / 

Google Classroom จัดการเรียนการสอนและ

จัดส่งและจัดเก็บงานการเรียนการสอน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint และ

เอกสารประกอบการสอน อาหารเพื่อสุขภาพ 

- ระดมสมองในหอ้งเรียน 

- ซักถามและตอบคำถาม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๔ บทท่ี  ๔ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

-แนวความคิด หรือความเชื่อเร่ือง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

-หลักสำคัญที่ควรพจิารณาในการ

บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

-ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปัจจบัุน 

-การกล่าวอา้งสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

-คุณสมบัตขิองสารอาหารต่อ

สุขภาพ 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร

เพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet  / 

Google Classroom จัดการเรียนการสอนและ

จัดส่งและจัดเก็บงานการเรียนการสอน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint และใช้

เอกสารประกอบการสอน อาหารเพื่อสุขภาพ 

- ระดมสมองในหอ้งเรียน 

- ซักถามและตอบคำถาม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๕ บทท่ี ๕ สารพฤกษเคมีท่ีมีในอาหาร ๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร อ.สกุลตรา ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

-สารไลโคปนี  (Lycopene)  และบี

ทาเลน(Betalain) 

-สารคลอโรฟลิล์  (Chlorophyll)และ

สารลูทีน (Lutin) 

 -สารแอนโทไซยานิน  

(Anthocyanin)และกลุ่มโพลพินีอล  

(Polyphenol) 

-สารฟลาโวนอยด์  (Flavonoid) 

-สารเบตา้แคโรทีน (Beta-

carotene) 

เพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet / Google 

Classroom จัดการเรียนการสอนและจัดส่งและ

จัดเก็บงานการเรียนการสอน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint และใช้

เอกสารประกอบการสอน อาหารเพื่อสุขภาพ 

- ระดมสมองในหอ้งเรียน 

- ซักถามและตอบคำถาม 

 

๖ บทท่ี ๖ โภชนบำบัด 

-จุดประสงค์โภชนบำบัด 

-โภชนบำบัด การป้องกันมะเร็งและ

โรคอื่น ได้แก่ โรค NCD 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร

เพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet  / 

Google Classroom จัดการเรียนการสอนและ

จัดส่งและจัดเก็บงานการเรียนการสอน 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint และใช้

เอกสารประกอบการสอน อาหารเพื่อสุขภาพ- 

ระดมสมองในหอ้งเรียน 

- ซักถามและตอบคำถาม 

- บรรยายเนื้อหาโดยใช ้PowerPoint และ

เอกสารประกอบการสอน อาหารเพื่อสุขภาพ 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๗ นักศกึษานำเสนอรายการอาหาร

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

พร้อมข้อมูลสนับสนุนสรรพคุณ

เมนอูาหารเพื่อสุขภาพ ท่ีมีต่อ

ร่างกาย(รายเดี่ยว) 

๔ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิาอาหาร

เพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัดหมายเข้า

เรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet / Google 

Classroom จัดการเรียนการสอนและจัดส่งและ

จัดเก็บงาน การเรียนการสอน 

- นักศกึษานำเสนออาหารและเครื่องดืมเพื่อ

สุขภาพและข้อมูลทางวิขาการ ด้วยคลปิวดิีโอ ใช้

ระยะเวลา คนละ 5 นาที (รายบุคคล) 

- นักศกึษาส่ง คลิปวดิโีอท่ีนำเสนอ (รายบุคคล) 

- ส่งไฟล์เอกสารข้อมูลประกอบการนำเสนอ 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๘ สอบกลางภาค   อ.สกุลตรา ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๙ ปฏบัิตกิารจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

- อาหารชวีจิต 

- อาหารมังสวรัิต ิ

๔ - อธิบายวธีิการประกอบเมนูอาหารชวีจิต 2 

เมน ูอาหารมังสวรัิต ิ2 เมน ู

- นักศกึษาฝกึปฏิบัตท่ีิหอ้งปฏบัิตกิารอาหาร 

- อาจารย์วจิารณผ์ลงานรายกลุ่ม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๐ ปฏบัิตกิารจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

- อาหารสมุนไพร 

๔ - อธิบายวธีิการประกอบเมนูอาหารสมุนไพร 

จำนวน 2 เมน ู

- นักศกึษาฝกึปฏิบัต ิ

- อาจารย์วจิารณผ์ลงานรายกลุ่ม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๑ ปฏบัิตกิารจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

- อาหารตา้นมะเร็ง 

 

๔ - อธิบายวธีิการประกอบเมนูอาหารตา้นมะเร็ง

จำนวน 2 เมน ู- นักศกึษาฝึกปฏบัิติ 

- อาจารย์วจิารณผ์ลงานรายกลุ่ม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๒ ปฏบัิตกิารจัดทำอาหารเพื่อสุขภาพ 

- อาหารทางเลือกใหม่  

- อาหารคลีน 

๔ - อธิบายวธีิการประกอบเมนูอาหารอาหารคลีน 

จำนวน 2 เมน ู

- นักศกึษาฝกึปฏิบัต ิ

- อาจารย์วจิารณผ์ลงานรายกลุ่ม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๓ “การพัฒนาอาหารและเครื่องดืม่

เพื่อสุขภาพ” งานรายบุคคล  

๔ - อธิบายวธีิการประกอบ 

- นักศกึษาฝกึปฏิบัต ิ

- อาจารย์วจิารณผ์ลงานรายกลุ่ม 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๔ “การพัฒนาอาหารและเครื่องดืม่

เพื่อสุขภาพ”งานรายบุคคล 

๔ - นักศกึษานำเสนองานการพัฒนาอาหารเพื่อ

สุขภาพ”ปฏบัิตกิารจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพ (รายบุคคล) 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๕ “การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ” 

ปฏบัิตกิารจัดทำสำรับอาหารเพื่อ

สุขภาพ (รายกลุ่ม) 

๔ - นักศกึษานำเสนองานการพัฒนาอาหารเพื่อ

สุขภาพ”ปฏบัิตกิารจัดทำสำรับอาหารเพื่อ

สุขภาพ (รายกลุ่ม) 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๖ “การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ” 

ปฏบัิตกิารจัดทำสำรับอาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รายกลุ่ม) 

๔ - นักศกึษานำเสนองานการพัฒนาอาหารเพื่อ

สุขภาพ”ปฏบัิตกิารจัดทำสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ 

(รายกลุ่ม) 

อ.สกุลตรา ค้ำช ู

๑๗ สอบปลายภาค   อ.สกุลตรา ค้ำช ู

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู ้ วิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

(ร้อยละ) 

การเขา้ชั้นเรยีน การเขา้ชั้นเรยีน/จิตพสิัย/จรยิธรรม  ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 

    การสอบ 

 

การสอบกลางภาค  ๘ ๑๕ 

การสอบปลายภาค (ปฏิบตัิการรายกลุ่ม) ๑๗ ๑๕ 

การสอบปฏิบัตอิาหารและเครื่องดื่มเพือ่สุขภาพ 

(ส่งคลิป 5 นาที) (รายบุคคล) 

๑๔-๑๖ ๑๐ 

การมีส่วนร่วม

อภิปราย แสดงความ

คดิเห็นในช้ันเรยีน 

การทำงานปฏิบัติการอาหารเพื่อสุขภาพรายกลุม่ 

กจิกรรมปฏิบัติการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 

การมีส่วนร่วมในการทำงาน (ปฏิบัติการราย

กลุ่ม) 

ตลอดภาคการศึกษา ๓๐ 

วิเคราะห์และการ

นำเสนอแนวคิด

โครงงานรายบุคคล 

การทำรายงานข้อมูลทางวิชาการ อาหารและ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รายบคุคล) 

 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐ 

วิเคราะห์และการ

นำเสนอแนวคดิ

โครงงานรายกลุ่ม 

การนำเสนอรายงานกลุ่ม (แฟ้มสะสมงาน

ปฏิบัติการรายกลุม่) 

การมีส่วนร่วมในการทำงาน 

๑๔,๑๖ ๑๐ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
กองการแพทย์ทางเลือก.  ๒๕๕๑.  ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพ.  กองการแพทย์ทางเลือก กรม

พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.นนทบุรี. 
สุวิมล  ทรัพย์วโรบล. ๒๕๕๕. ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ. คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชาโภชนาการและ

การกำหนดอาหาร.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อัญชลี ศรีจำเริญ.  ๒๕๕๓. อาหารเพื่อสุขภาพสารอาหารเชิงพันธภาพและกลไกการทำงาน.  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ 
 ศริิลักษณ์  สินธวาลัย.  ๒๕๕๒.  ทฤษฎีอาหาร I. II. III.  ม.ป.ท. :  ม.ป.พ 
อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ.  ๒๕๕๖.  การทดลองอาหาร.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  โอเดียนสโตร์.  กรุงเทพ 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
มลศริ ิ วีโรทัย. ๒๕๔๕.  เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

(พว.).  กรุงเทพฯ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

https://thetastefood.com (อาหารสุขภาพ) 

Healthy Friday [by Mahidol] (อาหารป้องกันโรค) 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวชิา 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานีท้ี่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคดิและความเห็นจาก

นักศึกษาโดยการสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผู้เรยีน และให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถงึวิธีการ

สอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมนิ

รายวิชา ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

๑.  ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรยีน 

๒.  ผลการสอบและการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

๓.  การสงัเกตการณ์การเรยีนของนักศึกษาในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอน ในข้อ ๒ จงึมีการปรับปรุงการสอนโดยจดักจิกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูล

เพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ได้แก่ การสัมมนา/ประชุมการจัดการเรียนการสอนภายในหลักสูตรและกลุ่มวิชาที่เกีย่วข้อง 

การวจิัยในและนอกช้ันเรยีน สืบหาเว็ปไซน์อาหารเพื่อสุขภาพแนะนำนักศึกษาเข้าไปศึกษาล่วงหน้า 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

กระบวนการที่ใช้ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูข้อง รายวิชา โดย

การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร ์ดงันี้  

มีการทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ คลิปวดิีโอของนักศึกษาและการประเมินตนเองของนกัศึกษา เพื่อดูความ

สอดคลอ้งและแนวโน้มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร รวมถงึการทวนสอบมาตรฐาน

และผลสัมฤทธิใ์นรายวิชา หลงัการทบทวนประสิทธิผลรายวิชาคณะผู้สอนผู้รับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาที่สอน และกล

ยุทธ์การสอนที่ใชจ้ะมีการประชุมร่วมกันเพื่อนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อผูบ้รหิาร

หลักสูตรเพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพจิารณาให้ความคดิเห็น และสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใชใ้น

ปีการศึกษาถัดไป 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๒ 

รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาชพี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HEC ๒๓๐๒ 

ชื่อรายวิชา  

อาหารเพื่อสุขภาพ 

Food for Health 

 

 ⚫    ⚫  ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


