แผนบริหารการสอนประจํารายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาโรงเรียนการเรือน
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5071603 โภชนาการมนุษย (Human Nutrition)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิชาแกน)
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาอาจารยผูสอน
ดร.ยศพร พลายโถ (ผูประสานงาน)
ปริญญา รัชนีลัดดาจิต ( ผูรับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ
บริการ)
อาจารยผูสอน
ดร.ยศพร พลายโถ
e-mail : yossaphorn@hotmail.com
โทรศัพท : 081-626-8229
ผศ.ดร. อุบล ชื่นสําราญ
e-mail : ubol_c@yahoo.com
โทรศัพท : 086-388-2960
อ.ยศสินี หัวดง
e-mail : yotsinee-d@hotmail.com
โทรศัพท : 0-2423-9453
ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ
e-mail : chutipapha@hotmail.com
โทรศัพท : 081-812-2331

2

อ.ปริญญา รัชนีลัดดาจิต
e-mail :ratchaneeladdajit_parinya@hotmail.com
โทรศัพท :
อ.ปวิตรา ภาสุรกุล
e-mail : tip9313@hotmail.com
โทรศัพท : 081-171-7240
อ.สุรียพร ธัญญะกิจ
e-mail : thanyakit_pai@hotmail.co.th
โทรศัพท : 089-561-3920
อ.สุพิชญาคําคม
e-mail : supichaya_culinary@hotmail.com
โทรศัพท : 086-051-7754
อ.สาวิตรี ณุวงศศรี
e-mail : nung-noh@hotmail.com
โทรศัพท : 085-895-5509
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 2 หลักสูตรคหกรรมศาสตรและชั้นปที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการ
ประกอบอาหารและการบริการ
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนยตรัง
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
19กุมภาพันธ 2557
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความรู ความเขาใจและสามารถอธิบายถึงความสําคัญของโภชนาการที่มีตอผล
สุขภาพและคุณภาพชีวิตไดประเภทของสารอาหาร แหลงที่มา บทบาทหนาที่ของสารอาหารชนิดตางๆ
ตอรางกาย
2. นักศึกษามีความรูค วามเขาใจ และสามารถคํานวณความตองการพลังงานและสารอาหารที่
เหมาะสมกับบุคคลวัยตางๆ ไดและสามารถประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลได
3. นัก ศึก ษามีความรูความเขาใจเรื่องการคํานวณคุณคาสารอาหาร ฉลากโภชนาการและ
สามารถเลือกบริโภคอาหารตามแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีได
4. เพื่อใหนักศึกษาสามารถทํางานรวมกันเปนทีมโดยมีกระบวนการใชความคิดอยางสรางสรรค
และแกปญหา
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องโภชนาการและสามารถบูรณาการความรูท ี่ไดรับไป
ใชในรายวิชาทางดานอาหารและโภชนาการไดรวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหเปนผูที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสําคัญของโภชนาการตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตการจําแนกประเภทสารอาหาร
แหลงที่มาประโยชนการนําสารอาหารไปใชในรางกายความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคล
วัยตางๆการประเมินภาวะโภชนาการการคํา นวณคุณคาสารอาหารฉลากโภชนาการบทบาทของ
สารอาหารในการปองกันโรคปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
สอนตามความตองการ
ไมมี
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
ของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํา นวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคํา ปรึกษาและแนะนํา ทางวิช าการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึก ษาเปนรายกลุม หรือรายบุคคล 2 ชั่วโมงตอสัปดาหโ ดยแจง ให
นักศึกษาทราบทาง e-mail หรือโทรศัพท หรือนักศึกษานัดหมายเวลากับอาจารยดวยตนเอง
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข
ดังนั้น มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม(TQF 2.2.1(2-5))
1.1.1 มีวินัยตรงตอเวลามีสัมมาคารวะ มีความรับ ผิดชอบตอตนเอง สังคม และเคารพ
กฎระเบียบ ขอบังคับขององคกรและสังคม (TQF 2.2.1(2))
1.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น(TQF 2.2.1(3))
1.1.3 มีความเคารพในสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น(TQF 2.2.1(4))
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟอเผื่อแผ (TQF 2.2.1(5))
1.1.5 การมีจิตสํานึกและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ (TQF 2.2.1(1))
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอนแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย ความตรงตอเวลา การความซื่อ สัตย
จรรยาบรรณระหวางการสอน
1.2.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
1.2.3 อาจารยเ ขาสอนตรงเวลา รับ ผิดชอบตอการสอน และใหความสําคัญ ตอการมี
ระเบียบวินัยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับนักศึกษา
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1ประเมินจากพฤติกรรมการเขาเรียนการแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถามในชั้น
เรียน
1.3.2 ประเมินผลจากการเตรียมความพรอม ความสนใจ ความกระตือรือรนในการเรียนรู
ผลงานที่นําเสนอ การสงงานตรงตอเวลา การทําแบบฝกหัด และการสอบทฤษฎี
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ผูเ รียนตองมี ความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานโภชนาการ โภชนคลีนิก และการ
ประกอบอาหาร สามารถประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุม (TQF 2.2.2(1,3))
2.1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของโภชนาการตอคุณภาพชีวิตประเภท
สารอาหารแหลงที่มาประโยชนการนําสารอาหารไปใชในรางกายความตองการสารอาหารและพลังงาน
ของบุคคลวัยตางๆการประเมินภาวะโภชนาการการคํานวณคุณคาสารอาหารฉลากโภชนาการบทบาท
ของสารอาหารในการปองกันโรคปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของกับภาวะโภชนาการ และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพได(TQF 2.2.2(1))
2.1.2 มีความสามารถนําความรูมาประยุก ตใชในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (TQF
2.2.2(3))
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายอภิปรายประกอบสื่อการสอนไดแกหนังสือโภชนศาสตรบทเรียนออนไลน
วิชาโภชนศาสตรและ power point
2.2.2 การมอบหมายใหนักศึกษาคนควาบทความหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับทางดานอาหาร
และโภชนาการมาอภิปรายหรือนําเสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากแบบฝกหัด การสอบทฤษฎี
2.3.2 ประเมินผลจากการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
ผูเรียนตองมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในการ
ประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม (TQF 2.2.3(1,3))
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3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอยางเปนระบบสามารถคนหาสาเหตุของการเกิดปญหา
ภาวะโภชนาการไดและเสนอแนวทางแกไขปญหาภาวะโภชนาการไดอยางเหมาะสม(TQF 2.2.3(1))
3.1.2 สามารถแนะนําแนวทางการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ตอการเกิดปญหาโภชนาการใหกับบุคคลอื่นได(TQF 2.2.3(3))
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 ใหนัก ศึก ษาคนคว าขอมูล ทางวิชาการจากแหลง ตางๆเพื่อใช ในการแกไขปญ หา
โภชนาการ
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากแบบฝกหัด การสอบทฤษฎี
3.3.2 ประเมินจากการอภิปรายหรือการทํารายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม(TQF 2.2.4(1,3,4))
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม(TQF
2.2.4(1))
4.1.2 สามารถวางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบ(TQF 2.2.4(3))
4.1.3 มีบุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี (TQF 2.2.4(4))
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานเดี่ยวโดยใหนักศึกษาทําแบบฝกหัด
4.2.2 มอบหมายงานกลุมและมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกแตละคน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
4.3.2 ใหนักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุมทั้งดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและดาน
ความรับผิดชอบ
4.3.3 ประเมินความรับผิดชอบจากการสงงานของนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเ คราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการ
นําเสนอ สามารถประยุก ตใชเ ทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผ ลงานไดอยางเหมาะสม ดัง นั้น
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มาตรฐานทัก ษะดานการวิเ คราะหเ ชิง ตั ว เลข การสื่ อสาร และการใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศตอ ง
ครอบคลุม(TQF 2.2.5(2-3))
5.1.1 ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ไดเห็นและฟง ถายทอดและ
นําเสนอขอมูลไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ(TQF 2.2.5(2))
5.1.2 ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและสถานการณ
โลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(TQF 2.2.5(3))
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงาน และนําเสนอโดยใชสื่อประกอบ
5.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลทางวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
เชน website หรือฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากตอบคําถามในแบบฝกหด การเขียนรายงานหรือการนําเสนองานหนาชั้น
เรียนดวยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2 ประเมินจากการตอบคําถามการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.3 ประเมินจากแบบฝกหัด การสอบทฤษฎี
หมวดที่ 5แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

ชี้แจงรายวิชา หนังสือคนควาและการประเมินผล
บทนํา
- ความหมายของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการ
- ความสําคัญของโภชนาการ

2

อาหารหลัก 5 หมูและขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อ
สุขภาพที่ดี
- อาหารหลัก 5 หมู
- ปริมาณสารอาหารอางอิงที่ควรไดรับประจําวัน
- ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
- ธงโภชนาการ
- ฉลากโภชนาการ

จํานวน
ชั่วโมง
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายซักถาม
อ.ปวิตรา
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด
- บรรยายซักถาม
อ.ปวิตรา
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด
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สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

3

คารโบไฮเดรต
- ความหมายของคารโบไฮเดรต
- หนาที่และความสําคัญของคารโบไฮเดรต
- การเปลี่ยนแปลงคารโบไฮเดรตในรางกาย
- ความตองการคารโบไฮเดรตและแหลงอาหารที่ให
คารโบไฮเดรต
- ผลที่เกิดจากการไดรับคารโบไฮเดรตในปริมาณที่ไม
สมดุล
โปรตีน
- ความหมายของโปรตีน
- หนาที่และความสําคัญของโปรตีน
- การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในรางกาย
- ความตองการโปรตีนและแหลงอาหารที่ใหโปรตีน
- ผลที่เกิดจากการไดรับโปรตีนในปริมาณที่ไมสมดุล
ลิพิด
- ความหมายของลิพิด
- ไขมันประกอบ
- หนาที่และความสําคัญของไขมัน
- การเปลี่ยนแปลงไขมันในรางกาย
- ผลจากการไดรับไขมันไมสมดุล
วิตามิน
- ประเภทของวิตามิน
วิตามินที่ละลายในไขมัน
- แหลงและความตองการวิตามิน
- การดูดซึม การขนสง และการเก็บสะสมวิตามิน
- หนาที่ของวิตามิน
- ผลที่เกิดจากการไดรับวิตามินในปริมาณไมสมดุล
วิตามิน
วิตามินที่ละลายในน้ํา
- แหลงของและความตองการวิตามิน
- การดูดซึม และการขนสงวิตามิน
- หนาที่ของวิตามิน
- ผลที่เกิดจากการไดรับวิตามินในปริมาณไมสมดุล

4

5

6

7

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- บรรยายซักถาม
อ.ปวิตรา
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

3

- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

อ.ชุติปภา

3

- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

อ.ยศพร

3

- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

อ.ปริญญา

3

- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

อ.ปริญญา

9

สัปดาหที่
8

9

10

11

12

หัวขอ/รายละเอียด
เกลือแร
- ประเภทและหนาที่ของเกลือแร
เกลือแรที่รางกายตองการในปริมาณมาก
- หนาที่และความสําคัญของเกลือแร
- ความตองการเกลือแรและแหลงของเกลือแร
- การยอย การดูดซึมและกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
เกลือแร
- ผลที่เกิดจากการไดรับเกลือแรในปริมาณไมสมดุล
เกลือแร
เกลือแรที่รางกายตองการในปริมาณนอย
- หนาที่และความสําคัญของเกลือแร
- ความตองการเกลือแรและแหลงของเกลือแร
- การยอย การดูดซึมและกระบวนการเมตาบอลิซึมของ
เกลือแร
- ผลที่เกิดจากการไดรับเกลือแรปริมาณไมสมดุล
น้ํา
- การควบคุมสมดุลของน้ําในรางกาย
- ปริมาณน้ําที่แนะนําใหบริโภค
- สภาวะการขาดน้ําและอาการขาดน้ํา
ความตองการพลังงานและสารอาหาร
- การคํ า นวณปริ ม าณพลั ง งานและสารอาหารที่ บุ ค คล
ตองการ
- รายการอาหารแลกเปลี่ยนและแนวทางการจัดอาหารที่
เหมาะสม
โภชนาการสําหรับบุคคลวัยตางๆ
- โภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ
- โภชนาการสําหรับหญิงใหนมบุตร
- โภชนาการสําหรับทารก
- โภชนาการสําหรับเด็กวัยกอนเรียน

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ
ผูสอน
ชั่วโมง
ที่ใช (ถามี)
3
- บรรยายซักถาม
อ.ปริญญา
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

3

- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

อ.ปริญญา

3

- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด
- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด
- บรรยายซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือโภชนาการ
มนุษยและ power point
- แบบฝกหัด

อ.ปริญญา

3

3

อ.ยศสินี

อ.ปวิตรา
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สัปดาหที่
13

14

15

16

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการ
สอนสื่อที่ใช (ถามี)
โภชนาการสําหรับบุคคลวัยตางๆ(ตอ)
- บรรยายซักถาม
- โภชนาการสําหรับเด็กวัยเรียน
อภิปราย
- โภชนาการสําหรับเด็กวัยรุน
- สื่อ: หนังสือ
- โภชนาการสําหรับผูใหญ
โภชนาการมนุษยและ
- โภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
power point
- แบบฝกหัด
การประเมินภาวะโภชนาการ
3
- บรรยายซักถาม
- การประเมินอาหารบริโภค
อภิปราย
- การวัดสัดสวนรางกาย
- สื่อ: หนังสือ
- การประเมินทางชีวเคมี
โภชนาการมนุษยและ
- การประเมินทางคลินิก
power point
- แบบฝกหัด
ปญหาภาวะโภชนาการที่สําคัญ
3
- บรรยายซักถาม
- ภาวะโภชนาการเกิน
อภิปราย
- ภาวะโภชนาการขาด
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการมนุษยและ
power point
- แบบฝกหัด
สอบปลายภาค (วันสอบเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)

ผูสอน
อ.ปวิตรา

อ.อุบล

อ.ปริญญา

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

2.2.1(2-5), 2.2.2(1,3), - การประเมิ น พฤติ ก รรมด า นความ
2.2.3(1,3),
รั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
2.2.4(1,3,4), 2.2.5(2-3) จรรยาบรรณ(การเข าชั้นเรี ยน หรื อการมี
ส ว นร ว มในชั้ น เรี ย น หรื อ การนํ า เสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน หรือการสงงานที่
ได รั บ มอบหมายตรงเวลาหรื อ การสอบ
ทฤษฎี)

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1-15

10%
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กิจกรรม
ที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

2

2.2.2(1,3), 2.2.3(1,3),
2.2.4(1), 2.2.5(2-3)

1-15

70%

3

2.2.4(1,3,4)

1-15

10%

4

2.2.5(2-3)

- การประเมินดานความรูและทักษะ (การ
ทํ าแบบฝ กหั ด หรื อ การทํ ารายงานหรื อ
การสอบทฤษฎี)
- การประเมินทักษะความสัมพันธระหวาง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ(การส ง งาน
หรื อ การทํ า งานกลุ ม หรื อ การนํ า เสนอ
ผลงาน)
- การประเมิ น ทั กษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ(การทํ า งานกลุ ม หรื อ การ
นําเสนองาน หรือการทํ าแบบฝ กหั ดหรื อ
การสอบทฤษฎี)

1-15

10%

3.เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
3.1 ประเมินผลระหวางภาครอยละ 60 แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
-การเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้นเรียนรอยละ 10
- แบบฝกหัด/รายงาน 50คะแนน
3.2 ประเมินผลปลายภาครอยละ40
- สอบทฤษฎี40 คะแนน
รวม 100 คะแนน
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3.3 เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90-100
B+
81-89
B
76-80
C+
70-75
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ํากวา 50
หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมต่ํากวา 85% (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
พัทธนันท ศรีมวง, ยศพร พลายโถ, ยศสินี หัวดง.(2556). โภชนาการมนุษย.กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เกษมสันต. (2549). กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย.พิมพครั้งที่ 5 กรุงเทพมหานคร :
โสภณการพิมพ.
คณิณญาพรนริศ. (2536). โภชนศาสตรพื้นฐาน.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
จินตนาเวชสวัสดิ.์ (2548). กายวิภาคศาสตร.กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
นัยนาบุญทวียุวัฒน. (2553). ชีวเคมีทางโภชนาการ.กรุงเทพฯ : ซิกมาดีไซดกราฟฟก.
นิธิยารัตนปนนทและวิบูลยรัตนปนนท. (2543). คําศัพททางโภชนศาสตร.เชียงใหม : ภาควิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ปราณีตผองแผว. (2539). โภชนศาสตรชุมชนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็ว.กรุงเทพมหานคร : ลิฟวิ่งทรานสมีเดีย.
วรนันทศุภพิพัฒน. (2538).อาหารโภชนาการและสารพิษ.กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล.
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วีนัสลีฬกุล, สุภาณีพุธเดชาคุม, และถนอมขวัญทวีบูรณ. (2545). โภชนศาสตรทางการพยาบาล.
กรุงเทพมหานคร :บุญศิริการพิมพ.
สิริพันธุ จุลกรังคะ. (2554). โภชนศาสตรเบื้องตน.กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. (2550). พื้นฐานโภชนาการ. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ที่จัดทําโดยนักศึกษาไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาซึ่งรวมถึงวิธีการสอนการจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ไดรับและ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชาดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอนโดยใชแบบสอบถามกับนักศึกษาและการสังเกตการณของผูรวมทีมการ
สอน
3. การปรับปรุงการสอน
อาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชาโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนเชน การ
วิจัยในชั้นเรียน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจากการเรียนรู
ในวิชาไดจากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
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- ทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนัก ศึก ษาโดยอาจารยทานอื่นหรือ
ผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการที่หลักสูตรแตงตั้งขึ้น
- แตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดย
ตรวจสอบขอสอบรายงานวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาจะมีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นโดยอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทบทวนกล
ยุทธการสอนและหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายวิชาเพื่อนําไปใชในปการศึกษาถัดไป

