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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน / หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5072601 โภชนาการและการประกอบอาหารในวัยต่างๆ
(Nutrition and Culinary Throughout Life Cycle)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ยศสินี หัวดง
อาจารย์ผู้สอน :
1) อาจารย์ยศสินี หัวดง
e-mail : yotsinee-d@hotmail.com
ห้องพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ถ. สิรินธร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) ชั้น 4
หลั ก สู ต รโภชนาการและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ : 0-2423-9453
2) อาจารย์จารุณี วิเทศ
e-mail : charunee10@hotmail.com
ห้องพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ถ. สิรินธร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) ชั้น 4
หลั ก สู ต รโภชนาการและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ : 0-2423-9452
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มกราคม พ.ศ. 2556
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค และสรีรวิทยา ในแต่ละช่วงวัยได้
2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสารอาหารต่าง ๆ ที่มีต่อร่างกาย และ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการสารอาหารในแต่ละวัย
3. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเรื่องการกาหนดอาหารและการจัดอาหารที่เหมาะสมของบุคคล
ในแต่ละวัยได้
4. นักศึกษามีความรู้เรื่องการประเมินภาวะโภชนาการของบุคคล วิเคราะห์ปัญหาโภชนาการที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลได้
5. นักศึกษามีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี และการฝึกปฏิบัติการ
ประกอบอาหารที่เหมาะสมแก่วัยต่างๆ ได้
6. นักศึกษาสามารถค้นคว้าเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ
ได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโภชนาการและการประกอบอาหารในวัยต่างๆ และสามารถ
บูรณาความรู้ไปในรายวิชาด้านอาหารที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
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ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค และสรีรวิทยา บทบาทของอาหาร และการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการสารอาหารในแต่ละช่วงอายุ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กทารก เด็กวัยก่อนเรียน วัยรุ่น
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร ปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลทางโชนาการ ปัจจัย
เสี่ยง และการป้องกันภาวะทุพโภชนาการ โรคไม่ติดต่อเรื่อรัง การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารที่เหมาะสมแก่
วัยต่างๆ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
30 ชม.

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกงาน 30 ชม.

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชม.ต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบ ให้ e-mail และเบอร์โทรศัพท์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.2.1 (1-2))
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) ความมีวินั ย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิ ดชอบต่อตนเองและสั งคม เคารพกฎ ระเบี ยบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.2.1 (2))
1.2 วิธีการสอน
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนร่วมงาน
2) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
3) อธิบายความสาคัญของการมีจิตสานึกในการประกอบอาชีพงานโภชนาการ และ การประกอบ
อาหาร
4) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้ความสาคัญในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัย การเคารพใน
ความคิดเห็น
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนจากการเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ
2) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาและการฝึกปฏิบัติงาน และการมีสัมมาคารวะ
ต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในศาสตร์ด้านโภชนาการ โภชนคลินิก และการประกอบอาหาร
สามารถประยุ กต์ใช้ ความรู้ และทักษะความช านาญในการประกอบวิ ชาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุม (TQF 2.2.2 (1, 3))
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของราย วิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.2 (1))
2) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.2 (3))
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายประกอบสื่อการสอน การจัดแบ่งกลุ่มการอภิปราย การระดมสมอง
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อสงสัยที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และ ให้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น
3) จัดให้มีการฝึกการคิดวิเคราะห์โดยให้มีการทารายงานจากกรณีศึกษา และ มีการนาเสนอใน
ห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการเรียน
2) ทดสอบกลางภาค โดยสอบภาคทฤษฎี
3) จัดเก็บคะแนนจากงานที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม (TQF 2.2.3 (1, 3))
1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง หรือต้นเหตุของปัญหา และ
เสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (2.2.3 (1))
2) ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น (2.2.3 (3))
3.2 วิธีการสอน
1) วิเคราะห์และยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2) ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการทางานเป็นทีมและการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3) อธิบาย ถึงตัวอย่างของการคิดวิเคราะห์ และ ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
7
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1) ประเมินผลรายบุคคลและกลุ่มจากการฝึกปฏิบัติการ
2) การนาเสนอรายงาน
3) การทดสอบปลายภาค ทฤษฎี
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ผู้เรีย นต้องมีทักษะในการอยู่ ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.2.4 (1, 5))
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (2.2.4 (1))
2) ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง (2.2.4 (5))
4.2 วิธีการสอน
1) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการโดยกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนในกลุ่มอย่างชัดเจน
2) นาผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานกลุ่มมาหาข้อผิดพลาดและสาเหตุว่าเกิดจากความบกพร่องส่วนใด
3) ชี้แนะแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการทางานเป็นทีม
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินความรับผิดชอบจากการเข้าฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
3) ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานของนักศึกษา
4) ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ด้านการมีส่วนร่วม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม (TQF 2.2.5 (2))
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (2.2.5 (2))
5.2 วิธีการสอน
1) ใช้สื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน
2) การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
3) มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ และสื่อการสอนทางอินเตอร์เน็ต โดยมีแหล่ง
อ้างอิงที่เชื่อถือได้
4) งานที่มอบหมายต้องมีการนาเสนอในรูปเอกสารและสื่อเทคโนโลยี
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5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
2) ประเมินจากทักษะการพูด การตอบคาถาม และการใช้สื่อสารสนเทศในการนาเสนอรายงานในชั้น
เรียน
3) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
- บทนา
4
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกาย
วิภาค และสรีร วิทยา ของมนุษ ย์
วัฎจักรชีวิตมนุษย์
- บทบาทของอาหาร และการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร
สารอาหารในแต่ละช่วงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชา จุดประสงค์
และ เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล
และประเมินผล ตามมคอ.3
แนะนาหนังสือ และ website เพิ่มเติม
- มอบหมายงาน ใบงาน
-บรรยายประกอบสื่อการสอน PowerPoint
- แนะนาวิธีการและแหล่งสืบค้น
- เอกสารประกอบการสอน

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี

2

แนวทางการรับประทานอาหาร
- ธงโภชนาการ
- Thai RDI (Thai
Recommended Daily Intakes)
เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการ
- กราฟแสดงการเจริญเติบโต
- เกณฑ์การอ้างอิงน้าหนักส่วนสูง
- ปัญหาที่เ กิดจากความไม่สมดุ ล
ทางโชนาการ
- ปั จ จั ย เสี่ ย ง และการป้ อ งกั น
ภาวะทุพโภชนาการ

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางข้อกาหนดคุณค่าสารอาหาร

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี

3

การก าหนดอาหารและการจั ด
อาหาร
- รายการอาหารแลกเปลี่ยน
(Thai food exchange list)

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี
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สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้
ที่
ชัว่ โมง
4
การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร
4
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
- การใช้โปรแกรมในการคานวน
PowerPoint
สารอาหาร
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- INMUCAL-Nutrients program

ผู้สอน
อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี

5

การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร
- การส่งเสริมโภชนาการสาหรับหญิง
ตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
- คานวนพลังงานและความต้องการ
สารอาหารของหญิ งตั้ ง ครรภ์ และ
หญิงให้นมบุตร
- การเลือกรั บประทานอาหารให้
เหมาะสมกับวัย

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
อาจารย์ยศสินี
PowerPoint
อาจารย์จารุณี
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน
- มอบหมายให้ นศ. แบ่งกลุ่มในชัน้ เรียนให้
แต่ละกลุ่มหมุนเวียนเป็นกลุ่มเวร ซึ่งมีหน้าที่
ในการเบิก – รับวัตถุดิบและอุปกรณ์ เพื่อใช้
ในการเรียนปฏิบัติ

6

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่ เหมาะสมกั บ
หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
- พัฒนาตารับอาหารหญิงตั้งครรภ์
และหญิงให้นมบุตร

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
อาจารย์ยศสินี
- นศ. ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตารับให้
อาจารย์จารุณี
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ นศ. ถ่ายภาพ
เพื่อนาไปใช้ในการสรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้คะแนนตามหลัก
โภชนาการ
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติ

7

การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร
- คานวนพลังงานและความต้องการ
สารอาหารของเด็กทารก
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
อาหารทดแทน
- การเลือกรั บประทานอาหารให้
เหมาะสมกับวัย

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
8
ปฏิบัติ
4
- การประกอบอาหารที่ เหมาะสมกั บ
เด็กทารก
- พัฒนาตารับอาหารเด็กทารก

9
10

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
อาจารย์ยศสินี
- นศ. ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตารับให้
อาจารย์จารุณี
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ นศ. ถ่ายภาพ
เพื่อนาไปใช้ในการสรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้คะแนนตามหลัก
โภชนาการ
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติ
สอบกลางภาค
- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน

การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร
- การส่งเสริมโภชนาการสาหรับเด็ก
วัยก่อนเรียน และวัยรุ่น
- คานวนพลังงานและความต้องการ
สารอาหารของเด็กวัยก่อนเรียน และ
วัยรุ่น
- การเลือกรั บประทานอาหารให้
เหมาะสมกับวัย

4

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี

11

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่ เหมาะสมกั บ
เด็กทารก
- พัฒนาตารับอาหารเด็กวัยก่อนเรียน
และวัยรุ่น

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
อาจารย์ยศสินี
- นศ. ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตารับให้
อาจารย์จารุณี
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ นศ. ถ่ายภาพ
เพื่อนาไปใช้ในการสรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้คะแนนตามหลัก
โภชนาการ
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติ

12

การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร
- การส่งเสริมโภชนาการสาหรับวัย
ผู้ใหญ่
- คานวนพลังงานและความต้องการ
สารอาหารของวัยผู้ใหญ่
- การเลือกรั บประทานอาหารให้
เหมาะสมกับวัย

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

13

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ผู้ใหญ่
- พัฒนาตารับอาหารวัยผู้ใหญ่

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
อาจารย์ยศสินี
- นศ. ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตารับให้
อาจารย์จารุณี
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ นศ. ถ่ายภาพ
เพื่อนาไปใช้ในการสรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้คะแนนตามหลัก
โภชนาการ
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติ

14

การกาหนดอาหารและการจัดอาหาร
- การส่งเสริมโภชนาการสาหรับวัย
ผู้สูงอายุ
- คานวนพลังงานและความต้องการ
สารอาหารของวัยผู้สูงอายุ
- การเลือกรั บประทานอาหารให้
เหมาะสมกับวัย

4

- บรรยายประกอบสื่อการสอน
PowerPoint
- มอบหมายงาน ใบงาน
- เอกสารประกอบการสอน
- ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน

15

ปฏิบัติ
- การประกอบอาหารที่เหมาะสมกับวัย
ผู้ใหญ่
- พัฒนาตารับอาหารวัยผู้สูงอายุ

4

- อ. สาธิตประกอบการบรรยาย
อาจารย์ยศสินี
- นศ. ฝึกปฏิบัติ และพัฒนาตารับให้
อาจารย์จารุณี
เหมาะสมกับวัย
- แบบฝึกปฏิบัติ
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติให้ นศ. ถ่ายภาพ
เพื่อนาไปใช้ในการสรุปรายงาน และอาจารย์
ประเมินโดยการชิมและให้คะแนนตามหลัก
โภชนาการ
- อาจารย์สรุปการปฏิบัติ
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กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้

ผู้สอน

อาจารย์ยศสินี
อาจารย์จารุณี

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการ
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
2.2.2(1,3), 2.2.3(1,3), ด้านความรู้และทักษะ และ การ
2.2.4(1,5)
ประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบในการ
ทางานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิก
กลุ่ม (การฝึกปฏิบัติการประกอบ
อาหาร การจัดเสิร์ฟ การนาเสนอ
ผลงาน)
2
2.2.1(1-2), 2.2.4(1,5) การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ความรับผิดชอบ (การเข้า
ชั้นเรียน การมีส่วนร่วม และ
นาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน)
3
2.2.4(1,5), 2.2.5(2) ด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิเคราะห์กรณีศึกษา การทดลอง
เพื่อพัฒนา/ประยุกต์ตารับ
- การนาเสนอในรูปรายงาน
4
2.2.1(1-2), 2.2.2(1,3), - แบบทดสอบ และแบบฝึกปฏิบัติ
2.2.3(1,3), 2.2.4(1,5), - สอบกลางภาค
2.2.5(2)
5
- สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่
ประเมิน
6, 8, 11
13, 15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%

1-15

10%

1-15

10%

1-15

20%
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30%

3. การประเมินผล
3.1 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 70 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
10 คะแนน
- มอบหมายงาน ความรับผิดชอบ
10 คะแนน
- แบบทดสอบ ประเมินผลท้ายชั่วโมง กลางภาค
20 คะแนน
- การศึกษาค้นคว้าและการปฏิบัติในการประกอบอาหาร 30 คะแนน
3.2 ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ 30
- สอบทฤษฎี
รวม

30 คะแนน
100 คะแนน
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เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74

ระดับผลการเรียน
C
D+
D
F

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

หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัตกิ ารไม่ต่ากว่า 85 %
(ยกเว้นกรณีมีเหตุจาเป็น)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารวัยต่างๆ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กฤตยา รามโกมุท. (2550). สรีรวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ชมรมเด็ก.
กุสุมา ชูศิลป์. (2548). ไขมันในน้านมแม่. ใน : ส่าหรี่ จิตตินันทน์ วีระพงษ์ ฉัตรานนท์
ศิราภรณ์สวัสดิการ. (บก.). เลี้ยงลูกด้วยน้านมแม่ความรู้ สู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
กรุงเทพเวชสาร.
เกษมสันต์. (2549). กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่ 5
กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์.
ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ และ อุรุวรรณ วลัยพัชรา. (2532). โภชนากร การออกกาลังกาย
และการเติบโตในเด็ก. ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. สถาบันวิจัยโภชนาการ และ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร.
คณิณญา พรนริศ. (2536). โภชนศาสตร์พื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
จินตนา เวชสวัสดิ.์ (2548). กายวิภาคศาสตร์. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์. (2532). ผลกระทบโรคอ้วนต่อสุขภาพ. ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อ
สุขภาพ. การประชุมวิชาการโภชนาการ วันที่ 13-15 ธันวาคม 2532. สถาบันวิจัย
โภชนาการ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว. (2542). สรีระวิทยาทางเดินอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร
: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
นัยนา บุญทวียุวัฒน์. (2546). ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ : ซิกม่า ดีไซด์กราฟฟิก.
นิธิยา รัตนปนนท์. (2545). เคมีอาหาร. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์.
นิธิยา รัตนปนนท์ และ วิบูลย์ รัตนปนนท์. (2543). คาศัพท์ทางโภชนศาสตร์. เชียงใหม่ :
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปราณีต ผ่องแผ้ว. (2539). โภชนศาสตร์ชุมชน ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
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เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย.
ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. (2546). ชีววิทยา 1. พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยา บุรณศิริ. (2525). การย่อยและการดูดซึมอาหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พิภพ จิรภิญโญ.(2538). โภชนศาสตร์คลินิกในเด็ก. กรุงเทพฯ : ชวนชมการพิมพ์.
รัตนา พากเพียรกิจวัฒนา. (2532). ความต้องการของสารอาหารในผู้สูงอายุ. ใน สาคร
ธนมิตต์ (บก.) ก้าวไปกับโภชนาการเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลรามาธิบดี.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร :
นามมีบุ๊คส์.18 ราแพน พรเทพ
เรืองวิทย์ ตันติแพทางกูล. (2547). คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน. ใน อุมาพร สุทัศน์วร
วุฒิ (บก.). โภชนาการก้าวหน้า. กรุงเทพ : บียอนด์เอ็นเทอร์ไพรช์.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (2548). ภาวะโภชนาการและเชาวน์ปัญญาของเด็กไทย. ใน
อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ (บก.). ทันยุคกับโภชนาการเด็ก. (หน้า 14). กรุงเทพมหานคร : บียอนด์
เอ็นเทอร์ไพรซ์.
วรนันท์ ศุภพิพัฒน์. (2538) อาหารโภชนาการและสารพิษ. กรุงเทพมหานคร : คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.
วิชัย ตันไพจิตร. (2530). โภชนาการเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : อักษรสมัยการพิมพ์.
วิลเลียมส์ การเรธ. (2544). ชีววิทยา. (แปลจาก Biology for you โดย อุษณีย์ ยศยิ่งยวด).
กรุงเทพมหานคร : นามมีบุคส์.
วีนัส ลีฬกุล, สุภาณี พุธเดชาคุ้ม, และถนอมขวัญ ทวีบูรณ์. (2545). โภชนศาสตร์ทางการ
พยาบาล. กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์.
สรรเสริญ ทรัพโตษก. (2531). โภชนาการเชิงชีวเคมี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สาธารณสุข, กรมอนามัย, กองโภชนาการ. (2533). ตารางแสดงชนิดและปริมาณกรดอะมิโน
ในอาหารไทย. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา

เอกสาร และข้อมูลอ้างอิงที่แนะนา

www.nutritionthailand.or.th
www.pednutrition.org
www.nu.mahidol.ac.th
www.eatright.org
www.who.int
nutrition.anamai.moph.go.th
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยภาควิชาหรือหลักสูตร จากการสุ่ม
สังเกตการสอน และการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ต่อเนื่องจากการประเมินการสอนทางหลักสูตร โดยจัดการประชุมระดมความคิดและหาข้อมูลในการ
พัฒนาแนวการสอนดังนี้
- การประสานงานด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ บริษัทเอกชน
- การสัมมนาการเรียนการสอน
- การทาวิจัยภายในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา มีการทดสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมได้ดังนี้
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบ รายงาน ผลงาน และ
วิธีการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบมาตรฐานและผลสั มฤทธิ์ในรายวิช า ได้มี การวางแผนการพิจารณา
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและยุคสมัย สามารถนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
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