สารบัญ
หมวด

หนา

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษาเปนรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
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3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

16
16
17
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5071603
โภชนาการมนุษย (Human Nutrition)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท ศรีมวง
ดร.ปริศนา เพียรจริง
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท ศรีมวง
อาจารยหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
เบอรโทรศัพท 02-4239443
อีเมลล: pattanan_sri@hotmail.com
ดร.ปริศนา เพียรจริง
อาจารยหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน
เบอรโทรศัพท 02-4239443
อีเมลล: jarnkate@hotmail.com
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
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7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
16 พฤษภาคม 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุง หมายของรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคลได
2. นักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสารอาหารตาง ๆ ที่มีตอรางกายได
3. นักศึกษามีความรูและความเขาใจเรื่องความตองการพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมของบุคคลใน
แตละวัยได
4. นักศึกษามีความรูเรื่องการประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล วิเคราะหปญหาโภชนาการที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลได
5. นักศึกษามีความรูเรื่องฉลากโภชนาการ และการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่
ดีได
6. นักศึกษาสามารถคนควาเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตางๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเรื่องโภชนาการ และสามารถบูรณาความรูไปในรายวิชาดาน
อาหารที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันเพื่อใหเปนผูที่มีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพและคุณภาพชีวิต การจําแนกประเภทสารอาหาร
แหลงที่มา ประโยชน การนําสารอาหารไปใชในรางกาย ความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัย
ตางๆ การประเมินภาวะโภชนาการ การคํานวณคุณคาสารอาหาร ฉลากโภชนาการ บทบาทของสารอาหาร
ในการปองกันโรค ปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

ปฏิบตั /ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
รวม 16 ชั่วโมง (เฉลี่ย 1 ชั่วโมงตอสัปดาห)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม (TQF 2.1.1 (1-5))
1) การมีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.1.1(1))
2) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม (2.1.1(2))
3) การตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต (2.1.1(3))
4) การเคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น (2.1.1(4))
5) การมีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ (2.1.1(5))
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) การบรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ
วิชาชีพดานโภชนาการ พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคําถาม หรือ ตอบคําถาม หรือ แสดงความ
คิดเห็น
2) การเรียนรูจากสถานการณจริงดานโภชนาการ และนําความรูดานโภชนาการไปใชเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพใหกับบุคคลทั่วไป
3) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยในดานโภชนาการ การใหความสําคัญตอจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีวินัย การรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและใหเกียรติซึ่งกันและกัน
4) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอยางกรณีศึกษา โดยใหนักศึกษาไดทราบถึงสถาน
ประกอบการที่สามารถเปนแบบอยางที่ดีดานงานโภชนาการ
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1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและในโอกาสตาง ๆ
2) การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3) การเตรียมพรอม ความสนใจ ความกระตือรือรนในการเรียนรู และผลงานที่นําเสนอ
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานโภชนาการมนุษย สามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตอง
ครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-4))
1) การมีความรู ความเขาใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสําคัญของ
โภชนาการ และศัพทที่เกี่ยวของกับงานดานโภชนาการ (2.2.1(1))
2) การมีทักษะ ในการประเมินภาวะโภชนาการ (2.2.1(2))
3) ความสามารถในการนําความรูมาประยุกตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.1(3))
4) ความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองได และสามารถบูรณา
การความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนประโยชนในวิชาชีพได (2.2.1(4))
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการ
เลือกใชวิธีการสอนทีเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การ
ทบทวน การฝกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง โดยใหจัดใหมีการบรรยายประกอบ
เอกสาร การทบทวน การคนควาดวยตนเอง เปนตน
3) การเรียนรูจากสถานการณจริง จากการฝกปฏิบัติจริง ในหัวขอที่นาสนใจ โดยให
นักศึกษาไดฝกการคํานวณสารอาหาร และการประเมินทางโภชนาการอยางงายได เพื่อสรางเสริม
ประสบการณและความรู
4) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
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ผูเรียนตองมีทักษะในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อความสามารถในการแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม (TQF
2.3.1 (1-3))
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อคนหาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ
ปญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพไดอยางถูกตอง (2.3.1(1))
2) ความสามารถในการทําความเขาใจและประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอสรุปที่ไดในการพัฒนางานดานโภชนาการ (2.3.1(2))
3) ความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น และสงเสริมสนับสนุนให
ผูอื่นมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีโดยมีพื้นฐานมาจากโภชนาการ (2.3.1(3))
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ
จําลอง โดยจัดทํากรณีศึกษาของการประยุกตใช ความรูดานโภชนาการในการประกอบอาหารเพื่อบุคคลใน
วัยตาง ๆ ได
2) การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
3) การลงมือปฏิบัติจริง จากการประเมินทางโภชนาการดวยวิธีตาง ๆ
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะ
ดานความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม (TQF 2.4.1 (1-5))
1) ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม (2.4.1(1))
2) ความสามารถในการปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ (2.4.1(2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาที่
และความรับผิดชอบ (2.4.1(3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ (2.4.1(4))
5) ความสามารถในการงานแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง (2.4.1(5))
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่
ในกลุม
7
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เรียน

3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา

4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียง
สวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดาน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสารและการ
นําเสนอ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐาน
ทักษะดานการวิเคราะห เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเท ศตองครอบคลุม (TQF 2.5.1
(1-3))
1) ความสามารถในการนําเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชในการสืบคน วิเคราะหขอมูล แปลความหมาย และเสนอ
แนวทางในการพัฒนางานหรือแกไขปญหาดานโภชนาการไดอยางเหมาะสม (2.5.1(1))
2) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและ
นําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ (2.5.1(2))
3) ความสามารถในการใชโปรแกรมทางดานโภชนาการในการวิเคราะหขอมูล สรุปผล
ขอมูล ไดอยางถูกตอง (2.5.1(3))
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองมีการวิเคราะหเชิงตัวเลข เชน การคํานวณคุณคาสารอาหาร และ
ตองมีการนําเสนอดวยวาจา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาใหนักศึกษาสืบคนขอมูล เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคลหรือรายงานกลุมใน
สวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษาการสื่อสารดวยภาษาพูดจากพัฒนาการการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่
1

2

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

ชี้แจงรายวิชาและการประเมินผล
ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต
- ความหมายโภชนาการ
- ประวัติและวิวัฒนาการของการศึกษา
ดานโภชนาการ
- ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอ
สุขภาพและคุณภาพชีวิต
- แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ดี
- สรุป
คารโบไฮเดรต
- โครงสรางและประเภทของคารโบไฮเดรต
- หนาที่และความสําคัญของคารโบไฮเดรต
- การยอย การดูดซึม และกระบวนการ
เมตาบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
- ความตองการคารโบไฮเดรตและแหลง
อาหารที่ใหคารโบไฮเดรต
- คา Glycemic Index
- ผลที่เกิดจากการไดรับคารโบไฮเดรตใน
ปริมาณที่ไมสมดุล
- สรุป

3

3

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
ชื้แจงรายละเอียด
ดร.ปริศนา เพียรจริง
วิชา ตาม มคอ.3
บรรยายประกอบสื่อ
- หนังสือโภชนาการ
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน
บรรยายประกอบสื่อ ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
- หนังสือโภชนาการ ดร.ปริศนา เพียรจริง
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

3

โปรตีน
- โครงสรางและประเภทของโปรตีน
- กรดอะมิโนและประเภทของกรดอะมิโน
- หนาที่และความสําคัญของโปรตีน
- การยอยและการดูดซึมและ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของโปรตีน
- ความตองการโปรตีน และแหลงอาหาร
ที่ใหโปรตีน
- ผลที่เกิดจากการไดรับโปรตีนในปริมาณ
ที่ไมสมดุล
- สรุป
ลิพิด
- โครงสรางและประเภทของลิพดิ
- ประเภทของกรดไขมัน
- หนาที่และความสําคัญของลิพิด
- การยอยและการดูดซึมและ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของลิพิด
- ความตองการไขมัน และแหลงอาหารที่
ใหไขมัน
-ผลิตภัณฑน้ํามันและไขมันที่นิยมใชใน
ปจจุบัน
- ผลที่เกิดจากการไดรับไขมันในปริมาณ
ที่ไมสมดุล
- สรุป

3

4

3

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยายประกอบสื่อ ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
- หนังสือโภชนาการ ดร.ปริศนา เพียรจริง
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน

บรรยายประกอบสื่อ ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
- หนังสือโภชนาการ ดร.ปริศนา เพียรจริง
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
-PowerPoint
มอบหมายงาน
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

5-6

วิตามินและเกลือแร
- ประเภทและหนาที่ของวิตามิน และ
เกลือแร
- หนาที่และความสําคัญของวิตามิน และ
เกลือแร
- การยอยและการดูดซึมและ
กระบวนการเมตาบอลิซึมของวิตามิน
และเกลือแร
- ความตองการวิตามินและเกลือแร และ
แหลงอาหารที่ใหวิตามินและเกลือแร
- ผลที่เกิดจากการไดรับวิตามินและเกลือ
แรในปริมาณไมสมดุล
- สรุป
น้ํา
- การควบคุมสมดุลของน้ําในรางกาย
- ปริมาณน้ําที่แนะนําใหบริโภค
- สภาวะการขาดน้ําและอาการขาดน้ํา

3

7-8

โภชนาการสําหรับบุคคลวัยตางๆ
- โภชนาการสําหรับบุคคลแตละวัย
- โภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ
- โภชนาการสําหรับหญิงใหนมบุตร
- โภชนาการสําหรับทารก
- โภชนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
- โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน
- โภชนาการสําหรับเด็กวัยรุน
- โภชนาการสําหรับผูใหญ
- โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
- สรุป

3

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยายประกอบสื่อ ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
- หนังสือโภชนาการ ดร.ปริศนา เพียรจริง
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน

บรรยายประกอบสื่อ ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
- หนังสือโภชนาการ ดร.ปริศนา เพียรจริง
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน
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มคอ. 3
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชัว่ โมง

9-10

การศึกษาหาพลังงานและสารอาหารที่
บุคคลตองการ
- การคํานวณปริมาณพลังงานและ
สารอาหารที่บุคคลตองการ
- แนวทางการจัดอาหารที่เหมาะสม
สําหรับบุคคลวัยตางๆ
- หลักการประกอบอาหารอยางสงวน
คุณคาทางโภชนาการ
- สรุป
สภาวะโภชนาการในชุมชนและวิธีการ
ประเมินภาวะโภชนาการ
- สภาวะโภชนาการของชุมชน
- ปญหาโภชนาการในชุมชนที่สําคัญ
- วิธีการประเมินภาวะโภชนาการ
- สรุป

3

11-13

3

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อที่ใช
(ถามี)
บรรยายประกอบสื่อ ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
- หนังสือโภชนาการ ดร.ปริศนา เพียรจริง
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน
บรรยายประกอบสื่อ
- หนังสือโภชนาการ
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน
บรรยายประกอบสื่อ
- หนังสือโภชนาการ
มนุษย
- บทเรียนออนไลน
“โภชนาศาสตร”
- PowerPoint
มอบหมายงาน
ตอบขอซักถาม
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ศึกษาคุณคาทางโภชนาการของอาหาร
ที่บริโภคในชีวิตประจําวัน
- ฉลากโภชนาการ
- สรุป

3

15

สรุป

3

16

สอบปลายภาค (วันสอบ เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
ดร.ปริศนา เพียรจริง

ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
ดร.ปริศนา เพียรจริง

ผศ.พัทธนันท ศรีมวง
ดร.ปริศนา เพียรจริง
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู
1
2,1.3,1.5.1
สอบปลายภาคโดยการสอบภาคทฤษฎี

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
15
40%

2

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1

- รายงาน หรือ โครงงานพิเศษที่นําเสนอ
โดยมีรูปแบบการจัดตั้งคณะทางานที่แสดง
หนาที่และความรับผิดชอบของทีมงานที่
ชัดเจน
- ประเมินผลจากการมีเอกสารที่ไดนํามา
ทํารายงานอยางถูกตองและเหมาะสม

11-14

30%

3

1.1,2.1,3.1,4.1,5.1

- ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียน และ
การสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขต
ที่ใหและตรงเวลา

1-15

30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
พัทธนันท ศรีมวง (2550). โภชนศาสตร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กฤตยา รามโกมุท. (2550). สรีรวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก.
กุสุมา ชูศิลป. (2548). ไขมันในน้ํานมแม. ใน : สาหรี่ จิตตินันทน วีระพงษ ฉัตรานนท
ศิราภรณสวัสดิการ. (บก.). เลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมความรู_ _ _ สูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
กรุงเทพเวชสาร.
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร และ อุรุวรรณ วลัยพัชรา. (2532). โภชนากรการออกกาลังกายและการเติบโตใน
เด็ก. กาวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร.
คณิณญา พรนริศ. (2536). โภชนศาสตรพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
จินตนา เวชสวัสดิ.์ (2548). กายวิภาคศาสตร. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ. (2532). ผลกระทบโรคอวนตอสุขภาพ. กาวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. การ
ประชุมวิชาการโภชนาการ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2532. สถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชัยวัฒน ตอสกุลแกว. (2542). สรีระวิทยาทางเดินอาหาร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
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4. การประเมินผล
4.1 ประเมินผลระหวางภาค รอยละ 60 แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- การเขารวมกิจกรรมในชั้นเรียน
10 คะแนน
- มอบหมายงาน
20 คะแนน
- ประเมินผลทายชั่วโมง
20 คะแนน
- การศึกษาคนควาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําเสนอ 10 คะแนน
4.2 ประเมินผลปลายภาค รอยละ 40
- สอบทฤษฎี
40 คะแนน
รวม
100 คะแนน

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทาโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความ
คิดเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
ใหนักศึกษาใชแบบประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินวิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาผาน
ชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการประเมินการสอน มีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณของผูรวมทีมการสอน
- การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตร จากการสุมสังเกตการณสอน
และการสุมสัมภาษณนักศึกษา และจากขอ 1
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงไดมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชาได
จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได ดังนี้
- ทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือ
กรรมการที่หลักสูตรแตงตั้งขึ้น
- แตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ในรายวิชา ไดมีการวางแผนการพิจารณาการ
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดยอาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนให
สอดคลองกับสภาวะปจจุบัน สามารถนาไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งพยายามพัฒนางานวิจัยตางๆมาใช
เพื่อสรางองคความรู มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวาง
แผนการพัฒนาปรับปรุงตอไป จากขอ 4
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