รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรคหกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4511108 โภชนาการในวัยตางๆ
(Nutrition Throughout Life Cycle)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคหกรรมศาสตร เปนรายวิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : อาจารยปวิตรา ภาสุรกุล
อาจารยผูสอน :
1) อาจารยปวิตรา ภาสุรกุล
e-mail : tip9313@hotmail.com
หองพัก : อาคารสมเด็จพระเทพรัตนฯ (ตึก 10) ชั้น 3 หอง 10303
หลักสูตรคหกรรมศาสตร โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท : 02 – 244-5622 โทรศัพทมือถือ 081-171-7240
2) อาจารยจันทรกานต ทรงเดช
e-mail : csongach@gmail.com
โทรศัพท : 086-979-5997
หองพัก: ตึก 10 หอง 302
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
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8. สถานที่เรียน
อาคาร 10 ชั้น 3 หอง 305 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค และสรีรวิทยา ในแตละชวงวัยได
2. นักศึกษามีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสารอาหารตาง ๆ ที่มีตอรางกาย และ
การเปลี่ยนแปลงความตองการสารอาหารในแตละวัย
3. นักศึกษามีความรูและความเขาใจเรื่องการกําหนดอาหารและการจัดอาหารที่เหมาะสมของบุคคล
ในแตละวัยได
4. นักศึกษามีความรูเรื่องการประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล วิเคราะหปญหาโภชนาการที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลได
5. นักศึกษามีความรูเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี และการฝกปฏิบัติการ
ประกอบอาหารที่เหมาะสมแกวัยตางๆ ได
6. นักศึกษาสามารถคนควาเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ
ได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเรื่องโภชนาการและการประกอบอาหารในวัยตางๆ และสามารถ
บูรณาความรูไปในรายวิชาดานอาหารที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
เพื่อใหเปนผูที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ โภชนาการในวั ย ต า งๆ บทบาท และหน า ที่ ข องอาหาร การ
เปลี่ยนแปลงความตองการสารอาหารในแตละชวงวัย ไดแก หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร เด็กทารก เด็กกอน
วัยเรียน วัยรุน ผูใหญ และสูงอายุ การกําหนดและการจัดอาหาร การฝกปฏิบัติการประกอบอาหารที่เหมาะสม
แกวัยตางๆ
Study the meaning and importance of nutrition for people of different ages. The
course reviews the functions of food and the changes in nutrition requirements for different
age groups. Topics such as pregnancy, lactation, development, maturation and aging are
discussed, Diet preparation, and cooking practices for different age groups is also included.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมง ตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง ตอ
สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
นักศึกษาสามารถติดตอผูสอนไดตลอดเวลาทางอีเมล และสามารถติดตอผูสอนเปนรายบุคคล หรือ
ทําการนัดหมายลวงหนาไดที่เบอรโทรศัพท
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
ผูเรียนตองมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต และมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
4) มีความสุภาพ ออนนอม ถอมตน มีสัมมาคารวะ รูจักกาลลเทศะ
1.2 วิธีการสอนการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ และทักษะในศาสตรดานคหกรรมศาสตรและการบริการ สามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพได ดังนั้น มาตรฐานความรูตองครอบคลุม
1) มีองคความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และ
ทันสมัยตอสถานการณโลก เพื่อการดํารงชีวิตอยูอยางมีคุณคา
2) มีความรูที่เกิดจาดการบูรณาการของศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร
3) ความสามารถในการติดตามความกาวหนาทางวิชาการในการพัฒนาองคความรูใหม มีความรูความ
เขาใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูในงานอาชีพคหกรรมศาสตร
2.2 วิธีการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
3
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1) การให ภ าพรวมของความรู ก อนเขาสู บ ทเรีย น การสรุป ย้ํ าความรูใหมห ลังบทเรีย น พรอมกั บ
เชื่ อมโยงความรูใหมกับความรูเดิ ม การเชื่อมโยงความรูจ ากวิชาหนึ่ งไปสู อีกวิชาหนึ่งในระดับ ที่สู งขึ้ น การ
เลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน การฝก
ปฏิ บัติ การ และเทคนิคการสอนอื่น ๆที่ เนน ผูเรียนเปน สําคัญ เชน การเรีย น แบบรวมมือ การเรีย นแบบใช
ปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชการในหองเรียน
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การนําเสนอ
รายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผูเรียนต องมี ทักษะในการคิ ดวิเคราะห อยางเปนระบบ เพื่ อความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
1) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห อ ย า งเป น ระบบ สามารถประมวลผลข อ มู ล และค น หา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
2) มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เคราะห อย างเป น ระบบ สามารถประมวลผลข อมู ลและค น หา
ขอเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3) มีความสามารถการเรียนรูและพั ฒ นาตอยอดเพื่ อสรางสรรคองคความรูใหม ไดดวยตนเองเพื่ อ
ประโยชนในการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ
3.2 วิธกี ารสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การมอบหมายงาน การแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
2) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนป ญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห สังเคราะห
ความรูใหม จากความรูเดิมดานตางๆ ทั้ งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชารวิจัยและพั ฒนาอาหาร การวางแผน
รายการอาหาร เปนตน
3) การสอนแบบผูเ รียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น
3.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาทีไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองการใชทักษะทางปญญา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ความสามารถในการปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมๆ ไดดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2) มีความรับ ผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม สามารถปฏิบั ติตนตามบทบาทและ
หนาที่ไดอยางเหมาะสม

4

มคอ. 3 โภชนาการในวัยตางๆ (4511108)

3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะของผูนํากลุม และ
สมาชิกที่ดีไดอยาเหมาะสม
4.2 วิธีการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใชการสอนแบบกลุมรวมมือ ซึ่งตองแนะนํากฎ กติกา มารยาท บทบาท ความรับผิดชอบของแตละคนในการ
เรียนรูรวมกัน
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนําเสนอ สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ในการสรางสรรคผลงานไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะดานการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มี ความสามารถในการเลื อ ก และประยุ กตใชค วามรูพื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตรและสถิติ ในการ
ประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห และนําเสนอขอมูล
2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ
ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือก
และใชรูปแบบการํานเสอนที่เหมาะสม
3) มี ค วามสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูล รวมทั้งเพื่อการ
สืบคนและติดตามความกาวหนาในองคความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
5.2 วิธกี ารสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการรวิเคราะห หรือการคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ โดย
ผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการเรียบเรียงนําเสนอเปนภาษาเขียน และตองมีการนําเสนอดวยวาจา ทั้ง
แบบปากเปลและใชสื่อประกอบการนําเสนอ
3) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2) ประเมิ น ทั กษะการสื่ อสารด วยภาษาเขีย นจากรายงานแตล ะบุค คลหรือรายงานกลุ มในสว นที่
นักศึกษารับผิดชอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
5
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
- บทนํา
4
- ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทาง
กายวิภ าค และสรีรวิ ท ยา ของ
มนุษย วัฎจักรชีวิตมนุษย
- บทบาทของอาหาร และการ
เปลี่ ย นแปลงความต อ งการ
สารอาหารในแตละชวงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช

ผูสอน

- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา
จุดประสงคและ เปาหมายของรายวิชา
เกณฑการวัดผลและประเมินผล ตาม
มคอ.3
แนะนําหนังสือ และ website เพิ่มเติม
- มอบหมายงาน ใบงาน
-บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
- เอกสารประกอบการสอน

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

2

ก า ร คํ า น ว ณ คุ ณ ค า ท า ง
โภชนาการในอาหาร โดยใช
- ตารางคุณคาทางโภชนาการ
- รายการอาหารแลกเปลี่ยน
(Thai food exchange list)

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลีย่ น

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

3

ฝกปฏิบัติการคํานวณคุณคาทาง
โภชนาการในอาหาร
- การคํานวณรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน (Thai food
exchange list)

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลีย่ น

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

4

การคํานวณคุณคาทาง
โภชนาการในอาหาร โดยใช
- โปรแกรมในการคํานวณ
สารอาหาร

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- INMUCAL-Nutrients program
- NutriSurvey program

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
ผูสอน
ที่
ชัว่ โมง
5
การกํ า หนดอาหารและการจั ด
4
- ใหนักศึกษาคนควาอาหารที่เหมาะสม อ.ปวิตรา ภาสุร
อาหาร
กับวัยหญิงตั้งครรภ
กุล
- คํ าน วณ พ ลั ง งาน และความ
- จัดอาหารใหเหมาะสมกับวัยหญิง
อ. จันทรกานต
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สัปดาห
ที่

6

7

หัวขอ/รายละเอียด
ต อ งการสารอาห ารของห ญิ ง
ตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร
- การเลือกรับ ประทานอาหารให
เหมาะสมกั บ ระยะการตั้ ง ครรภ
และชวงวัยของหญิงตั้งครรภ
- การส งเสริ ม โภชนาการสํ า หรั บ
หญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร
- แนวทางการรับประทานอาหาร
- ธงโภชนาการ
- Thai RDI (Thai
Recommended Daily Intakes)
- เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการ
- ป ญ หาที่ เกิ ด จากความไม ส มดุ ล
ทางโภชนาการ
- ป จ จั ย เสี่ ย ง และการป อ งกั น
ภาวะทุพโภชนาการ
การกํ า หนดอาหารและการจั ด
อาหาร
- คํ าน วณ พ ลั ง งาน และความ
ตองการสารอาหารของเด็กทารก
- ผลิตภัณ ฑที่ เกี่ยวของกับอาหาร
และอาหารทดแทน
- การเลือกรับ ประทานอาหารให
เหมาะสมในแตละชวงวัยของเด็ก
ทารก
- Thai RDI (Thai
Recommended Daily Intakes)
เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการ
- กราฟแสดงการเจริญเติบโต
- เกณฑการอางอิงน้ําหนักสวนสูง
- ป ญ หาที่ เกิ ด จากความไม ส มดุ ล
ทางโภชนาการ
- ปจจัยเสี่ยง และการปองกัน
ภาวะทุพโภชนาการ
การกํ า หนดอาหารและการจั ด
อาหาร
- คํ าน วณ พ ลั ง งาน และความ
ตองการสารอาหารของเด็กวัยกอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

ตั้งครรภ
- นําเสนองาน และอภิปรายรวมกันให
หองเรียน วาการจัดอาหารมี
ความหมาะสมหรือไม อยางไร

ทรงเดช

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลีย่ น
- ตารางขอกําหนดคุณคาสารอาหาร

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
เรียน วัยเรียนและวัยรุน
- การเลือกรับ ประทานอาหารให
เหมาะสมกับวัยกอนเรียน วัยเรียน
และวัยรุน
- การส งเสริ ม โภชนาการสํ า หรั บ
เด็ ก วั ย ก อ นเรี ย น วั ย เรี ย นและ
วัยรุน
- Thai RDI (Thai
Recommended Daily Intakes)
- เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการ
- ป ญ หาที่ เกิ ด จากความไม ส มดุ ล
ทางโภชนาการ
- ปจจัยเสี่ยง และการปองกัน
ภาวะทุพโภชนาการ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

- ตารางรายการอาหารแลกเปลีย่ น

8

การกํ า หนดอาหารและการจั ด
อาหาร
- คํ าน วณ พ ลั ง งาน และความ
ตองการสารอาหารของวัยผูใหญ
- การเลือกรับ ประทานอาหารให
เหมาะสมกับวัย
- การสงเสริมโภชนาการสําหรับวัย
ผูใหญ
- Thai RDI (Thai
Recommended Daily Intakes)
- เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการ
- ป ญ หาที่ เกิ ด จากความไม ส มดุ ล
ทางโภชนาการ
- ปจจัยเสี่ยง และการปองกัน
ภาวะทุพโภชนาการ

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลีย่ น

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

9

การกํ า หนดอาหารและการจั ด
อาหาร
- คํ าน วณ พ ลั ง งาน และความ
ตองการสารอาหารของวัยผูสูงอายุ
- การเลือกรับ ประทานอาหารให
เหมาะสมกับวัย
- การสงเสริมโภชนาการสําหรับวัย
ผูสูงอายุ

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลีย่ น
- มอบหมายงาน ใบงาน
- มอบหมายให นศ. แบงกลุมในชั้น
เรียนใหแตละกลุมหมุนเวียนเปนกลุม
เวร ซึ่งมีหนาที่ในการเบิก – รับวัตถุดิบ

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
- Thai RDI (Thai
Recommended Daily Intakes)
- เครื่ อ งชี้ วั ด ภาวะโภชนาการปญหาที่เกิดจากความไมสมดุลทาง
โภชนาการ
- ป จ จั ย เสี่ ย ง และการป อ งกั น
ภาวะทุพโภชนาการ

จํานวน
ชั่วโมง

10

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
หญิงตั้งครรภ และหญิงใหนมบุตร
- พัฒนาตํารับอาหารหญิงตั้งครรภ
และหญิงใหนมบุตร

4

11

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
เด็กทารก
- พัฒนาตํารับอาหารเด็กทารก

4

12

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
เด็ ก วั ย ก อ นเรี ย น วั ย เรี ย นและ
วัยรุน
- พั ฒ นาตํ ารั บอาหารเด็ ก วั ย ก อ น
เรียน วัยเรียนและวัยรุน

13

ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

และอุปกรณ เพื่อใชในการเรียนปฏิบัติ

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ และพัฒนาตํารับให
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดยการ
ชิมและใหคะแนนตามหลักโภชนาการ
- อาจารยสรุปการปฏิบัติ
- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ และพัฒนาตํารับให
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดยการ
ชิมและใหคะแนนตามหลักโภชนาการ
- อาจารยสรุปการปฏิบัติ

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ และพัฒนาตํารับให
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดยการ
ชิมและใหคะแนนตามหลักโภชนาการ
- อาจารยสรุปการปฏิบัติ

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย

อ.ปวิตรา ภาสุร

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
วัยผูใหญ
- พัฒนาตํารับอาหารวัยผูใหญ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช

ผูสอน

- นศ. ฝกปฏิบัติ และพัฒนาตํารับให
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดยการ
ชิมและใหคะแนนตามหลักโภชนาการ
- อาจารยสรุปการปฏิบัติ

กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช
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ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับ
วัยผูสูงอายุ
- พัฒนาตํารับอาหารวัยผูสูงอายุ

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
- นศ. ฝกปฏิบัติ และพัฒนาตํารับให
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให นศ.
ถายภาพ เพื่อนําไปใชในการสรุป
รายงาน และอาจารยประเมินโดยการ
ชิมและใหคะแนนตามหลักโภชนาการ
- อาจารยสรุปการปฏิบัติ

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช
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สรุป และ ประเมินผลการเรียนรู
บทเรียน
- การใหความรูทางดานโภชนาการ
และพั ฒนาตํารับอาหารแตละชวง
วัย

4

- นศ. ฝกปฏิบัติ และพัฒนาตํารับให
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝกปฏิบัติ
- อาจารยสรุปการปฏิบัติ

อ.ปวิตรา ภาสุร
กุล
อ. จันทรกานต
ทรงเดช

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู

รายละเอียด

คุณธรรม
จริยธรรม

1) ความมีวินัย ตรงตอเวลา และ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
และสังคม เคารพกฎ ระเบียบ
และขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม
2) การตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของ
คุณ ธรรม จริยธรรมและความ
ซื่อสัตยสุจริต

วิธีการประเมิน
1) อาจารย ประเมิน
โดยจากการสังเกต
พฤติกรรมการ
แสดงออกตามปกติ
ของนักศึกษา

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%
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ผลการเรียนรู

รายละเอียด

ความรู

1) การมี ความรู ความเข า ใจ ใน
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี และ
เนื้อหาสาระสําคัญ ของรายวิชาที่
เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตร
2) ความสามารถในการนําความรู
และประสบการณ มาประยุกตใช
ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพค
หกรรมศาสตรในการพัฒนาแกไข
ปญหาไดจริง
1) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร คิ ด
วิ เ คราะห อ ย า งเป น ระบบ เพื่ อ
คนหาขอเท็จจริง หรือตนเหตุของ
ป ญ หา และเสนอแนวทางการ
แกไขไดอยางสรางสรรค
2) ความสามารถในการถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
3) สามารถประยุกตใชความรูและ
ทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด
ประสบการณและตัวอยางที่ศึกษา
มาทํ า การแก ไ ขป ญ หาได อ ย า ง
ถูกตอง และเหมาะสม

ทักษะทาง
ปญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

1) ประเมินจากการ
ปฏิบัติการอาหาร
2) ประเมินจากการ
การสอบปฏิบัติ

1-13

30%

15

20%

1) ประเมินจากผลงาน
การแกไขปญหาทีไดรับ
มอบหมาย
2) ป ระเมิ น โดยการ
สอบขอเขียนดวยโจทย
ที่ตองการใชทักษะทาง
ปญญา

16

1) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 1) สังเกตพฤติกรรมใน
ตอตนเองและสังคม
ชั้นเรียน และจาทํางาน
กลุม

1-15

5%

1) สามารถสื่ อ สารแนะนํ า เสนอ
ผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ด า นการพู ด การเขี ย นตลอดจน
สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือ
ในการนํ า เสนอผลงานได อ ย า ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) สามารถใชขอมูลสถิติและ
ตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลได
อยางเหมาะสม

1-13

10%

1) ประเมินจากการ
นําเสนองานหลังการ
ปฏิบัติการอาหารในแต
ละครั้ง และรูปเลม
รายงาน

30%

3. การประเมินผล
11
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เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

หมายเหตุ นักศึกษาตองมีเวลาเรียนและเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวา 80 % (ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน)
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ยศสิ นี หั ว ดง และคณะ. 2557. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโภชนาการและการประกอบ
อาหารวัยตางๆ. หางหุนสวนจํากัด เอ็มแอนดเอ็ม เลเซอรพริ้นต. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กฤตยา รามโกมุท. (2550). สรีรวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก.
กุสุมา ชูศิลป. (2548). ไขมันในน้ํานมแม. ใน : สาหรี่ จิตตินันทน วีระพงษ ฉัตรานนท
ศิราภรณสวัสดิการ. (บก.). เลี้ยงลูกดวยน้ํานมแมความรู สูการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
กรุงเทพเวชสาร.
เกษมสันต. (2549). กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของมนุษย. พิมพครั้งที่ 5
กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ.
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร และ อุรุวรรณ วลัยพัชรา. (2532). โภชนากร การออกกําลังกาย
และการเติบโตในเด็ก. กาวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. สถาบันวิจัยโภชนาการ และ
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร.
คณิณญา พรนริศ. (2536). โภชนศาสตรพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
จินตนา เวชสวัสดิ.์ (2548). กายวิภาคศาสตร. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ. (2532). ผลกระทบโรคอวนตอสุขภาพ. กาวไปกับโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ. การประชุมวิชาการโภชนาการ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2532. สถาบันวิจัย
โภชนาการ และคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชัยวัฒน ตอสกุลแกว. (2542). สรีระวิทยาทางเดินอาหาร. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร
: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
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นัยนา บุญทวียุวัฒน. (2546). ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ : ซิกมา ดีไซดกราฟฟก.
นิธิยา รัตนปนนท. (2545). เคมีอาหาร. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส.
นิธิยา รัตนปนนท และ วิบูลย รัตนปนนท. (2543). คําศัพททางโภชนศาสตร. เชียงใหม :
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ปราณีต ผองแผว. (2539). โภชนศาสตรชุมชน ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : ลิฟวิ่ง ทรานส มีเดีย.
ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2546). ชีววิทยา 1. พิมพครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปยา บุรณศิริ. (2525). การยอยและการดูดซึมอาหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
พิภพ จิรภิญโญ.(2538). โภชนศาสตรคลินิกในเด็ก. กรุงเทพฯ : ชวนชมการพิมพ.
รัตนา พากเพียรกิจวัฒนา. (2532). ความตองการของสารอาหารในผูสูงอายุ. ใน สาคร
ธนมิตต (บก.) กาวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลรามาธิบดี.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร :
นามมีบุคส.18 ราแพน พรเทพ
เรืองวิทย ตันติแพทางกูล. (2547). คารโบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน. ใน อุมาพร สุทัศนวร
วุฒิ (บก.). โภชนาการกาวหนา. กรุงเทพ : บียอนดเอ็นเทอรไพรช.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (2548). ภาวะโภชนาการและเชาวนปญญาของเด็กไทย. ใน
อุมาพร สุทัศนวรวุฒิ (บก.). ทันยุคกับโภชนาการเด็ก. (หนา 14). กรุงเทพมหานคร : บียอนด
เอ็นเทอรไพรซ.
วรนันท ศุภพิพัฒน. (2538) อาหารโภชนาการและสารพิษ. กรุงเทพมหานคร : คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิชัย ตันไพจิตร. (2530). โภชนาการเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : อักษรสมัยการพิมพ.
วิลเลียมส การเรธ. (2544). ชีววิทยา. (แปลจาก Biology for you โดย อุษณีย ยศยิ่งยวด).
กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคส.
วีนัส ลีฬกุล, สุภาณี พุธเดชาคุม, และถนอมขวัญ ทวีบูรณ. (2545). โภชนศาสตรทางการ
พยาบาล. กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ.
สรรเสริญ ทรัพโตษก. (2531). โภชนาการเชิงชีวเคมี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
สาธารณสุข, กรมอนามัย, กองโภชนาการ. (2533). ตารางแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโน
ในอาหารไทย. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.
3. เอกสารและขอมูลแนะนําหนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิงที่แนะนํา
www.nutritionthailand.or.th
www.pednutrition.org
www.nu.mahidol.ac.th
www.eatright.org
www.who.int
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nutrition.anamai.moph.go.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
ผานชองทางระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชาหรือหลักสูตร จากการสุม
สังเกตการสอน และการสุมสัมภาษณนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ตอเนื่องจากการประเมินการสอนทางหลักสูตร โดยจัดการประชุมระดมความคิดและหาขอมูลในการ
พัฒนาแนวการสอนดังนี้
- การประสานงานดานขอมูลกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทเอกชน
- การทําวิจัยภายในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ประเมินรายละเอียดรายวิชาวาผลการเรียนรูที่กําหนดสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.2 ประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในคําอธิบายรายวิชา
4.3 มีคณะกรรมการประชุมเพื่อรับรองผลคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาแตละภาคเรียน
มีการทวนผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังนี้
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ไดจากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากขอสอบ รายงาน ผลงาน และ
วิธีการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบมาตรฐานและผลสั มฤทธิ์ ในรายวิช า ได มีก ารวางแผนการพิ จ ารณา
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนให
สอดคลองกับสภาวะปจจุบันและยุคสมัย สามารถนําไปใชไดจริงในทางปฏิบัติ เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงตอไป
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