รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนการเรือน/หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4511107 โภชนาการ (Nutrition)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิชาแกน)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ปวิตรา ภาสุรกุล
e-mail : tip9313@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-171-7240
ห้องพัก: ตึก 10 ห้อง 303
2. อาจารย์จันทรกานต์ ทรงเดช
e-mail : csongach@gmail.com
โทรศัพท์ : 086-979-5997
ห้องพัก: ตึก 10 ห้อง 302
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 กรกฎาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงความสาคัญของโภชนาการที่มีต่อ
ผลสุขภาพและคุณภาพชีวิตได้
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องประเภทของสารอาหาร แหล่งที่มา บทบาทหน้าที่ของ
สารอาหารชนิดต่างๆ ต่อร่างกาย
3. นั กศึก ษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถค านวณความต้อ งการพลั งงานและ
สารอาหารที่เหมาะสมกับบุคคลวัยต่างๆ ได้ และสามารถประเมินภาวะโภชนาการของบุคคลได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและความสาคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต สารอาหาร
แหล่งที่มา ความต้องการสารอาหารและพลัง งานของบุคคลวัยต่างๆ และการประเมินภาวะ
โภชนาการ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาด้วยตนเอง
การฝึกงาน
ไม่มี

90 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

3.จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
นั ก ศึ ก ษาสามารถติ ด ต่ อ อาจารย์ ไ ด้ ต ลอดเวลาทางอี เ มล์ tip9313@hotmail.com,
csongach@gmail.com และสามารถติดต่อผู้สอนเป็นรายบุคคล หรือทาการนัดหมายล่วงหน้าได้
ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-171-7240, 086-979-5997
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
1.2 วิธีการสอน
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนแต่ง
กายให้เป็นระเบียบตามแบบของมหาวิทยาลัย
3) อาจารย์ให้ความสาคัญต่อการมีระเบียบวินัย การเข้าสอนตรงต่อเวลา และ
รับผิดชอบต่อการสอน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการเข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย การ
ร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
2) ประเมินจากความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีอ งค์ ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ ทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ อ ย่ า ง
กว้ า งขวาง เป็ น ระบบ เป็ น สากล และทั น สมั ย ต่ อ สถานการณ์ โ ลก เพื่ อ การ
ดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์
3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
2.2 วิธีการสอน
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีก
วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การบรรยาย การ
ทบทวน การฝึกปฏิบัติการ และเทคนิคการสอนอื่นๆที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น
การเรียน แบบร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนโดยการค้นคว้าด้วย
ตนเอง
3) การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล

1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน การนาเสนอรายงานหน้า
ชั้น
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูลและ
ค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการ
ดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ
3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้
ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
1) การมอบหมายงาน การแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์
จาลอง
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้
มากขึ้น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม สามารถปฏิบัติตนตาม
บทบาทและหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นากลุ่ม
และสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
1) ใช้การสอนแบบกลุ่ม ต้องมีการแนะนากติกา กฎต่างๆ ตลอดจนบทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ง
หน้าที่ในกลุ่ม

4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากการนาเสนองานกลุ่มในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้อง
พัฒนา
1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และ
สถิติ ในการประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นในการ
ประกอบวิ ช าชี พ ทั้ง ในการฟั ง พูด อ่า น เขียน และสรุป ประเด็นเนื้อหาได้ อย่ า ง
เหมาะสมและมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอที่
เหมาะสม
3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้ง
เพื่อการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.2 วิธีการสอน
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
นาเสนอด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม
ในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
2) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อ/รายละเอียด
แนะนารายวิชา เอกสารประกอบการเรียน
บทนา
- ความหมายของอาหาร สารอาหาร และ
โภชนาการ
- ความสาคัญของโภชนาการ
- อาหารหลัก 5 หมู่
ความรู้พื้นฐานการย่อยอาหาร

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด
3
- บรรยาย ซักถาม

ผู้สอน
อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช
อาจารย์ปวิตรา ภาสุร

สัปดาห์ที่

3

4

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- หน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร
อภิปราย
- อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร
- สื่อ: หนังสือ
- การย่อยอาหาร
โภชนาการ, power
- การดูดซึม
point และ
- กลไกการดูดซึมสารอาหาร
animation แสดง
ระบบย่อยอาหาร
- แบบฝึกหัด
คาร์โบไฮเดรต
3
- บรรยาย ซักถาม
- หน้าที่และความสาคัญของคาร์โบไฮเดรต
อภิปราย
- แหล่งอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต
- สื่อ: หนังสือ
- การเปลี่ยนแปลงคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย
โภชนาการและ power
- ผลที่เกิดจากการได้รับคาร์โบไฮเดรตใน
point และ
ปริมาณที่ไม่สมดุล
animation แสดงการ
ย่อยคาร์โบไฮเดรต
- แบบฝึกหัด
โปรตีน
3
- บรรยาย ซักถาม
- หน้าที่และความสาคัญของโปรตีน
อภิปราย
- แหล่งอาหารที่ให้โปรตีน
- สื่อ: หนังสือ
- การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในร่างกาย
โภชนาการและ power
- ผลที่เกิดจากการได้รับโปรตีนในปริมาณที่ไม่
point และ
สมดุล
animation แสดงการ
ย่อยโปรตีน
- แบบฝึกหัด

5

ลิพิด
- หน้าที่และความสาคัญของลิพิด
- แหล่งอาหารที่ให้ลิพดิ
- การเปลีย่ นแปลงลิพิดในร่างกาย
- ผลที่เกิดจากการได้รับลิพิดในปริมาณที่ไม่
สมดุล

3

6

วิตามิน
- ประเภทของวิตามิน
วิตามินที่ละลายในไขมัน
- หน้าที่ของวิตามิน
- แหล่งของวิตามิน
- การเปลี่ยนแปลงวิตามินในร่างกาย
- ผลที่เกิดจากการได้รับวิตามินในปริมาณที่ไม่

3

- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point และ
animation แสดงการ
ย่อยไขมัน
- แบบฝึกหัด
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด

ผู้สอน
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

สัปดาห์ที่
7

8

9

10

หัวข้อ/รายละเอียด
สมดุล
วิตามิน (ต่อ)
วิตามินที่ละลายในน้า
- หน้าที่ของวิตามิน
- แหล่งของวิตามิน
- การเปลี่ยนแปลงวิตามินในร่างกาย
- ผลที่เกิดจากการได้รับวิตามินในปริมาณที่ไม่
สมดุล
แร่ธาตุ
- ประเภทและหน้าที่ของแร่ธาตุ
แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณมาก
- หน้าที่ของแร่ธาตุ
- แหล่งของแร่ธาตุ
- การเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในร่างกาย
- ผลที่เกิดจากการได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่ไม่
สมดุล
แร่ธาตุ
แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย
- หน้าที่ของแร่ธาตุ
- แหล่งของแร่ธาตุ
- การเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุในร่างกาย
- ผลที่เกิดจากการได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่ไม่
สมดุล
น้า
- หน้าที่ของน้า
- การควบคุมสมดุลของน้าในร่างกาย
- ปริมาณน้าที่แนะนาให้บริโภค
- สภาวะการขาดน้าและอาการขาดน้า

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

3

- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

3

- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

3

- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

3

- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

11

ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
- ความต้องการพลังงานและสารอาหารของ
บุคคลวัยต่างๆ
- การคานวณความต้องการพลังงาน และ
สารอาหาร

3

12

แนวทางการบริโภคอาหาร
- ข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของ
คนไทย
- ธงโภชนาการ

3

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช
อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
- ฉลากโภชนาการ

13

การประเมินภาวะโภชนาการ
- การประเมินอาหารบริโภค
- การประเมินทางชีวเคมี
- การประเมินทางคลินิก
- การวัดสัดส่วนร่างกาย

14

ปัญหาภาวะโภชนาการ
- ภาวะโภชนาการเกิน
- ภาวะโภชนาการขาด

15

รายงานปัญหาภาวะโภชนาการที่สาคัญ
พร้อมแนวทางแก้ไขหรือป้องกัน

16

สอบปลายภาค

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
point
- แบบฝึกหัด
3
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด
3
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย
- สื่อ: หนังสือ
โภชนาการและ power
point
- แบบฝึกหัด
- ให้นักศึกษาบูรณาการ
ความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อ
หาแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาหรือโรคที่เกิด
จากการบริโภคอาหาร
ที่ไม่สมดุลจาก
กรณีศึกษาและนาเสนอ
ในรูปแบบของรายงาน
กลุ่มในสัปดาห์ที่ 15
3
- นักศึกษานาเสนอ
รายงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- บรรยาย ซักถาม
อภิปราย

ผู้สอน

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช
อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

อาจารย์ปวิตรา ภาสุร
กุล
อาจารย์จันทรกานต์
ทรงเดช

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

1) มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีความ
อดทน
2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
และแสดงออกซึ่งคุณธรรม

1) ประเมินจากการเข้า
เรียนตรงเวลาส่งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรม
และการ

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
1-15
10%

1-15

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรมระหว่าง
เรียน
2) ประเมินจากความ
รับผิดชอบหน้าที่ทไี่ ด้รับ
มอบ
หมาย
ความรู้
1) มีองค์ความรู้ในสาขา 1) ประเมินจากผลงาน
วิชา
ระหว่างภาค เช่น
2) คหกรรมศาสตร์ทั้ง
แบบฝึกหัด ใบงาน
ภาคทฤษฎีและภาค 2) การนาเสนอรายงานหน้า
ปฏิบัติอย่างกว้าง
ชั้น
ขวาง เป็นระบบ เป็น 3) ประเมินจากการสอบ
สากลและทันสมัยต่อ ข้อเขียน
สถานการณ์โลก เพื่อ
การดารงชีวิตอยู่
อย่างมีคุณค่า
ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการ 1) ประเมินจากผลงานการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็น
แก้ไขปัญหาทีไ่ ด้รับ
ระบบสามารถประมวลผล มอบหมาย
ข้อมูลและค้นหาข้อเท็จ
2) ประเมินจากการสอบ
จริงเพื่อประกอบการ
ข้อเขียน
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ 1) มีความรับผิดชอบต่อ
1) สังเกตพฤติกรรมในชั้น
ระหว่างบุคคลและ
ตนเอง ครอบครัว และ
เรียนประเมินจากการนา
ความรับผิดชอบ
สังคมส่วนรวม สามารถ
เสนองานกลุ่มในชั้นเรียน
ปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์ 1) มีความสามารถในการ 1) ประเมินทักษะการสื่อ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร เลือกและประยุกต์ใช้
สารด้วยภาษาเขียนจาก
และการใช้เทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานทาง
รายงานแต่ละบุคคลหรือ
สารสนเทศ
คณิตศาสตร์ และสถิติ ใน รายงานกลุ่มในส่วนที่
การประมวล ผล แปล
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
ความหมาย วิเคราะห์
2) ประเมินทักษะการสื่อ
และนาเสนอ ข้อมูล
สารด้วยภาษาพูดจากการ
2) มีความสามารถในการ นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมทั้งเพื่อการสืบค้นและ

สัปดาห์ทปี่ ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล

จริยธรรมในการปฏิบัติ
งาน

1-15

20%

15
16

20%
20%

1-15

10%

16

1-15

10%

1-15

10%

15

ผลการเรียนรู้

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ติดตามความก้าวหน้าใน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ

3. เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ช่วงคะแนน
ระดับผลการเรียน
A
90-100
C
B+
85-89
D+
B
75-84
D
C+
70-74
F

ช่วงคะแนน
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกพล อ่อนน้อมพันธุ์ และคณะ (2559). โภชนาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกษมสั นต์ . (2549). กายวิภ าคศาสตร์แ ละสรีร วิทยาของมนุษย์ . พิมพ์ครั้งที่ 5
กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์.
คณิณญา พรนริศ. (2536). โภชนศาสตร์พื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
จินตนา เวชสวัสดิ์. (2548). กายวิภาคศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
นัยนา บุญทวียุวัฒน์. (2553). ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ : ซิกม่า ดีไซด์กราฟฟิก.
ปราณีต ผ่องแผ้ว. (2539). โภชนศาสตร์ชุมชนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย.
วรนันท์ ศุภพิพัฒน์. (2538). อาหาร โภชนาการและสารพิษ. กรุงเทพมหานคร : คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
วีนัส ลีฬกุล, สุภาณี พุธเดชาคุ้ม, และถนอมขวัญ ทวีบูรณ์. (2545). โภชนศาสตร์ทางการ
พยาบาล.กรุงเทพมหานคร: บุญศิริการพิมพ์.
สิ ริ พั น ธุ์ จุ ล กรั ง คะ (2554). โภชนศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น . กรุ ง เทพฯ: ส านั ก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์
อัจฉรา ดลวิทยาคุณ. (2550). พื้นฐานโภชนาการ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
www.nutritionthailand.or.th
www.who.int
nutrition.anamai.moph.go.th

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา โดยมีกิจกรรมและความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
1.การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน(สนทนากลุ่ม)
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน ดังนี้
1.ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทา
กิจกรรม และผลการสอบ
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาข้อมูล
เพิ่มเติมใน การปรับปรุงการสอน ดังนี้
1. หาแนวทางปรับปรุงพัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการตรวจรายงานของนักศึกษา ดังนี้
1.การทวนสอบ การให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
2.ตรวจผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอนมีการประชุมนาผลการประเมินในข้อ 4 มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง การเรียนการสอน
ตามที่ได้ผลการประเมิน และนามารวมพิจารณากลุ่มผู้สอนในหลักสูตรเพื่อนาข้อสรุปเสนอ
กรรมการหลักสูตรและคณะตามลาดับ

