รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ECED 602 อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย
Nutrition and Hygiene For Early Childhood
2. จํานวนหนวยกิต
5 หนวยกิต 5 (3-4-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ และอ.ณัฐวรดา มณีรัตน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 4 คณะครุศาสตร หอง 453,11510
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
รูและเขาใจหลักโภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย ตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของสุขภาพอนามัยของแมและเด็กที่มีตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จัดโครงการบริการอาหารใหแกเด็ก
ปฐมวัยรูและเขาใจในหลักโภชนาการและการจัดบริการอาหาร จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยใหแกแม
และเด็ก สังเกต วิเคราะหและปองกันโรคในเด็กปฐมวัยเบื้องตน มีความรับผิดชอบและมุง มั่นทีจ่ ะพัฒนาผูเรียน
อยางเต็มศักยภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เมื่อเรียนรายวิชานี้แลวนักศึกษาจะไดรับความรูและทักษะตามกรอบ (TQF) ดังนี้
2.1 รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กิจกรรมการประกอบอาหาร และการจัดบริการอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย
2. 2 ตระหนักและเห็นคุณคาของความสําคัญของสุขภาพอนามัยของแมและเด็กที่มีตอพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
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2.3 เห็นคุณคาของการจัดกิจกรรมการจัดอาหารและการจัดสภาพแวดลอม การเลือกซื้ออาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย
2.4 ดานทักษะทางปญญา:วิเคราะหสถานการณการจัดกิจกรรมประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย และใช
ความรู ความเขาใจ แนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ เพื่อการวิเคราะห และการแกปญหาการจัด
กิจกรรมประกอบอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยได
2.5 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ :สามารถทํางานกลุมการแสดงถึงภาวะ
ผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
อาหารและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย สุขภาพอนามัยสําหรับแมและเด็กปฐมวัย พื้นฐาน
การสังเกตและการปองกันโรคในเด็กปฐมวัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ปฏิบัติ 60 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาดวยตนเอง 120
ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของนักศึกษา จํานวน 6 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
สรางนิสยั การใฝรู ความรับผิดชอบ ความมีวนิ ัยในตนเอง
1.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบบปฏิบัติการ ประกอบดวย วิธกี ารดังนี้
1.2.1ศึกษาองคความรูเกี่ยวกับโภชนาการสุขอนามัยพืน้ ฐานการสังเกตและการปองกันโรคในแมและเด็ก
ปฐมวัย
1.2.2 สังเกตพฤติกรรมและลักษณะอาการของแมและเด็กที่เจ็บปวย
1.2.3 สังเกตและฝกกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขอนามัยแมและเด็กปฐมวัย
1.2.4 ฝกจัดทําโครงการบริการอาหารแกเด็กปฐมวัย
1.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการรวมกิจกรรม ความสนใจ ความรับผิดชอบ การสรุปโครงการและการนําเสนอกิจกรรม
ในรูปแบบตาง ๆ
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
. รูและเขาใจเกี่ยวกับอาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนในการ
สรางสุขนิสัยที่ดีใหเด็กปฏิบัติตนในเรื่องสุขภาพ
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2.2 วิธีการสอน
อภิปราย การทํางานเปนรายบุคคล และรายกลุม การนําเสนอรายงาน การฝกปฏิบตั ิ การวิเคราะหงาน
มอบหมายใหคนควาและการทดลองฝกปฏิบัตจิ ริงในชัน้ เรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบปฏิบัติเพื่อเปนคะแนนเก็บ และสอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการคิดวิเคราะห การประยุกตใช
ความรูไปสูสถานการณจริง
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ทํางานอยางเปนระบบ วิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองพรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอ
การจัดกิจกรรมอาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย, ทั้งยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช ในการจัด
กิจกรรมบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย ไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
การสรุปการเรียนรูในรูปแบบการแบงกลุมฝกปฏิบัติการจัดอาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัยจัดโครงการ
บริการอาหาร รวมวิเคราะหอภิปรายการปองกันโรคในเด็กปฐมวัยเบื้องตนและใหขอเสนอแนะกิจกรรมกลุม
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผล จากการสังเกต การรวมกิจกรรมการอภิปราย การทํางานเปนรายบุคคลและงานกลุมในการฝก
ปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุม
การฝกปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการฝกปฏิบตั ิในชัน้ เรียน
ประเมินจากการนําเสนอการปฏิบัติกิจกรรมประกอบอาหารรวมกัน
ประเมินจากการรวมแสดงความคิดเห็นผลงานของกลุม เพื่อน
5. ทักษะการวิเคราะห การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยใหแกแมและเด็กปฐมวัยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหชุดการแสดง การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
พัฒนาทักษะการปฏิบัติ ฝกการจัดเมนูอาหาร โดยการทํารายงานและนําเสนอ
พัฒนาทักษะการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทาง e-mail
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลเว็บไซตที่เกี่ยวของ
นําเสนอโดยใชรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการรายงานทีน่ ําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
ประเมินจากการอภิปรายกลุมและวิธีการอภิปราย

3

มคอ. 3
1. แผนการสอน
สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
-ปฐมนิเทศ
-ความหมาย และ ความ
มุงหมาย และความสําคัญ
ของอาหารและอนามัย
สําหรับเด็กปฐมวัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง
7

2

-กิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพอนามัยของแมและ
เด็ก
-โครงการบริการวิชาการสู
ชุมชน

7

3

โรคเด็กและการดูแล
เบื้องตน

7

4

การฝกสุขนิสัยและสุขภาพ
อนามัยของแมและ
เด็กปฐมวัย
อุบัติเหตุในเด็ก การแกไข
และการปฐมพยาบาล
เบื้องตน

7

5

6-7

อาหารและสารอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย

7

14

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

- ชี้แจงกําหนดการสอนกิจกรรมการเรียนการ
สอน การจัดทําแฟมสะสมงาน การมีสวนรวม
ของนักศึกษาในการวัดและประเมินผล และ
เอกสาร ประกอบการสอน
- กิจกรรมแนะนําตนเองและขอตกลงในการ
ปฏิบัติตน
- ใหนักศึกษาวิเคราะหความรูเดิม
- แบงกลุมอภิปรายเกี่ยวกับความสําคัญของ
อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย
- มอบหมายงานใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษา
สรุปเนื้อหาบทที่ 1-8โดยจัดทําpower point
- สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมสุขภาพอนามัย
- ประชุมเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการสู
ชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพ
อนามัย โดย
1. สํารวจความตองการของผูปกครอง
2. กําหนดเนื้อหา
3. ขั้นตอนการทําโครงการ
4. แบงหนาที่ผูรบั ผิดชอบโครงการ/
กิจกรรม
มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควา คําคลอง
จองเพลงที่เกี่ยวของกับอาหารและสุขอนามัย
- แบงกลุมศึกษาเอกสาร บทความเกี่ยวกับ
โรคเด็กและการดูแลเบื้องตน
- นําเสนอผลการศึกษา
- ศึกษาวิดิทัศนเกี่ยวกับการฝกสุขนิสัยและ
สุขภาพอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย
- สนทนาและสรุปองคความรูที่ไดรับ
- แบงกลุมศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู
เอกสาร บทความเกี่ยวกับอุบัติเหตุในเด็ก
การแกไข และการปฐมพยาบาลเบื้องตน
- สนทนาและสรุปองคความรูที่ไดรับ
- แบงกลุม ศึกษาโภชนาการเด็กปฐมวัยในแตละ
วัยและคุณคาอาหารและสารอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัย

ผูสอน
ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน

ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน

ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน
ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน
ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน
ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน
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1. แผนการสอน (ตอ)
สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด
ที่

8-15

16

การจัดบริการอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

-ศึกษารวบรวมรายชื่ออาหาร ขนมและผลไม
ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
-จัดทําเมนูอาหารที่เหมาะสมกับเด็กทารก
และเด็กปฐมวัย
56
- สนทนาแนวทางการจัดบริการอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย
-จัดทําโครงการอาหารเพื่อเตรียมปฏิบัติการ
สาธิตการประกอบอาหาร
- จัดรายการอาหารที่จัดภายใน 1 สัปดาห
ประกอบดวยอาหารวางเชา-บาย อาหาร
กลางวัน
-ฝกการจัดอาหารชุดและอาหารจานเดียว
ประกอบขนมและผลไม
- แบงกลุม ฝกปฏิบัติการสาธิตการประกอบ
อาหารตามโครงการอาหาร
-วิเคราะหและสรุปรสชาติ ขัน้ ตอนการปรุง
ลงในใบกิจกรรม
- นักศึกษานําเสนอ power point
สอบปลายภาค

ผูสอน

ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน

ผศ.กนกกร บุษยะกนิษฐ
อ.ณัฐวรดา มณีรัตน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลรวม 100 คะแนน แบงออกไดดังนี้
2.1 ประเมินผลระหวางภาค รอยละ 80 แบงออกตามกิจกรรม / สาระการเรียนรูดังนี้
งานเดี่ยว (30 คะแนน)
- แฟมสะสมงาน
จํานวน 30 คะแนน
งานกลุม (50 คะแนน)
- โครงการปฏิบัติการสาธิตการประกอบอาหารเด็กปฐมวัย
จํานวน 20 คะแนน
- โครงการบริการวิชาการสูชุมชนเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย
จํานวน 10 คะแนน
- ปฏิบัติการประกอบอาหาร (Cooking) ตามขั้นตอน
จํานวน 10 คะแนน
- สรุปเนื้อหาวิชาจัดทําเปน Power Point
จํานวน 10 คะแนน
2.2 ประเมินผลปลายภาค
รอยละ 20
สอบปลายภาค
20 คะแนน

5

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
กนกกร บุษยะกนิษฐ .(2553).อาหารและอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
1. วีดีทัศน
2. Power point
3. เมนูประกอบอาหาร
4. Visuallizer
5. สื่อตัวอยาง
6. บทความ / บทบาทสมมุติ / กรณีศึกษา
7.ตํารา กิจกรรมอาหารและอนามัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กุลยา ตันติผลาชีวะ.(2550).ครัวหองเรียนของเจาตัวเล็ก.กรุงเทพฯ:มิตรสัมพันธกราฟฟค.
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรนิ ทร และประไพศรี ศิริจักวาล.(2551).กินอยางไรใหลูกฉลาดและแข็งแรง.กรุงเทพฯ:
ขาวฟาง.
งานกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี.อาหารเหมาะสมสําหรับเด็กเล็ก.[ออนไลน].
เขาถึงไดจาก:http://qsnich-pediatrics.com /node/76.(วันที่คนขอมูล 2พฤศจิกายน 2553)
พรทิพย คําพอ.(2540).สุขภาพเด็ก.ขอนแกน:คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
พรรณี รัตนธรรม.(2542).สุขภาพอนามัยสําหรับมารดาและเด็ก.กรุงเทพฯ:ถาควิชาการอนุบาลศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร.
พิศมัย เอกกานตรง.(2550).วารสารสวนดุสิต.ฉบับที่14ปที่4กรกฎาคม-กันยายน2550หนา72-83.
โภชนาการ กอง.(มปป).10 อาหารเพื่อสุขภาพ.กรุงเทพฯ:กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอแนวคิดเห็นของนักศึกษา
ไดดังนี้
-การสนทนากลุมระหวางผูส อนกับผูเรียน
-แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
-การประเมินผลการเรียนแตละแบบกิจกรรม
-ขอคิดเห็นของนักศึกษา
-แบบบันทึกหลังการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผานการประเมินการสอนในชั้นเรียน จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
-ระดมสมองจากผูส อนรวม
-การประชุมการจัดการเรียนการสอน
-การวิจัยชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนชุดวิชา มีกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบกลางภาค การติดตาม
ผลงานและตรวจผลงานที่มอบหมาย การติดตามความกาวหนาการดําเนินกิจกรรมใหตรงตามกําหนดเวลา การ
ตรวจแฟมสะสมผลงานตลอดชุดวิชา และหลังการสรุปผลการเรียนชุดวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในชุด
วิชาดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น มีการตั้งคณะกรรมการ
ในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยการตรวจรายงาน
บันทึกกิจกรรมการเรียน
ในชั้นเรียน ขอสอบ การใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลชุดวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดชุดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
-ปรับปรุงชุดวิชาทุก 4 ปหรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพและผลการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามขอ 4
-เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน หรือเชิญวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม เพื่อใหนักศึกษาเพิ่มทักษะใน
วิชาชีพหรือตามคุณลักษณะบัณฑิต
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