มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

0404316 หลักโภชนศาสตร
์
(Principle of Nutrition)

รายวิชานี์นส
้เป ์วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
หลักสูตรใหม
์ พ.ศ.2555
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

1

สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

์อมู
ข ลทั่วไป
จุด์งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
์
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู
์ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน
์า
2
3
3
4
7
12
13
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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง / เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน / วิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
หมวดที่ 1 ์อมู
ข ลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404316 หลักโภชนศาสตร
์
2. จานวนหน
์วยกิต
3 หน
์วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
4. อาจารย
์ผู
์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย
์ผู
์สอน
4.1 อาจารย
์ผู
์รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.รสวัน์ต อินทรศิริสวัสดิ์
4.2 อาจารย
์ผู
์สอน รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล
์อมเกล
์า
อ.ดร.ถาวร จันทโชติ
อ.ดร.พณัฐ กิตติพัฒนบวร
อ.ดร.รสวัน์ต อินทรศิริสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้น์ที
ป ่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย 2560 นิสิตชั้น์ที
ป ่3
6. รายวิชาที์องเรี
่ต ยนมาก
์อน (Pro-requisite)
0204348
7. รายวิชาที์องเรี
่ต ยนพร
์อมกัน (Co-requisite)
์มี
ไม
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน / วิทยาศาสตร
์และ
เทคโนโลยีอาหาร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้ง์าสุ
ล ด
18 ตุลาคม 2555
3

หมวดที่ 2 จุด์งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
์
1. จุด์งหมายของรายวิ
มุ
ชา : เพื่อ์ผู
ให์เรียน
1.1 นิสิตสามารถอธิบายความสาคัญของอาหารและโภชนาการกับสุขภาพ ทราบและเข
์าใจข
์อกาหนดต
์างๆ
เกี่ยวกับความต
์องการสารอาหารและฉลากโภชนาการ
1.2 นิสิตสามารถอธิบายความต
์องการพลังงานของร
์างกาย และกลไกการได
์รับพลังงานจากสารอาหารได
์
1.3 เพื่อ์นิ
ให สิตทราบบทบาทของคาร
์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้า เกลือแร
์ และวิตามินในแง
์ของโภชนาการ
์
ได
1.4 เพื่อ์ทราบถึ
ให
งผลของกระบวนการแปรรูปและการใช
์เทคโนโลยี์อคุ
ต ณ์าทางโภชนาการของอาหาร
ค
1.5 นิสิตสามารถระบุความต
์องการสารอาหารและประเภทของอาหารที่ควรได
์รับเหมาะสมตามวัย์
ได
1.6 นิสิต์าใจการประเมิ
เข
นภาวะโภชนาการของตนเองและบุคคลอื่น และอธิบายสารเหตุของความผิดปกติ
เกี่ยวกับโภชนาการได
์
2. วัตถุประสงค
์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดและความสาคัญของสารอาหาร ความสัมพัน์ของโภชนาการกั
ธ
บสุขภาพ การกิน การย
์อย และการ
ดูดซึมสารอาหาร ความต
์องการสารอาหารและพลังงาน การคานวณคุณ์าทางอาหาร
ค
ผลของกระบวนการแปรรูปและ
การเก็บรักษาที่ม์อคุ
ี ต ณ์าทางโภชนาการของอาหาร
ค
โภชนาการสาหรับแต
์ละวัย ภาวะทุพโภชนาการ การประเมิ น
ภาวะทุพโภชนาการและการแก
์ไข
2. หัว์อและจ
ข
านวนชั่วโมงที์ต
่ใช์อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝ
์กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝ
์กงาน

การศึกษาด
์วยตนเอง

45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต
์อสัปดาห
์ที่อาจารย
์ให
์คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก
์นิสติ ์นรายบุ
เป
คคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห
์ โดยแจ
์งในวัน์ดภาคเรี
เป
ยน

4

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู
์ของนิสิต
1. ์านคุ
ด ณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที์องพั
่ต ฒนา
1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน
์นความมีวินัย ซื่อสัต์สุ
ย จริต เสียสละ สุภาพ์อนน
อ ์อมถ
์อมตน
ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย
์างพอเพียง
1.1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน
์าที์อตนเองและสั
่ต
งคม
1.1.3 ตระหนักและเห็นคุณ์าศั
ค กดิ์ศรีความเป
์นมนุษ์ในสั
ย งคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชน
1.1.4 มีความรู
์ ความเข
์าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข
์อบังคับ์างๆ
ต ขององค
์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- ์การสอนแบบสื
ใช
่อสารสองทางเป
์ดโอกาสให
์ผู
์เรียนมีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข
์องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในชั้นเรี ยนในโอกาสต
์าง ๆ
- ยกตัวอย
์างกรณีศึกษา และมีการอภิปรายร
์วมกันในชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข
์องกับคุณธรรมจริยธรรมที์องการพั
่ต
ฒนาผู
์เรียน
- อาจารย
์ปฏิบัติตนเป
์นตัวอย
์าง การมีวินัยเรื่องเวลา การเป
์ดโอกาสให
์ผู
์เรียนแสดงความคิดเห็นและ
รับ์งความคิ
ฟ
ดเห็น ์นต
เป ์น
1.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน/กิจกรรมต
์าง ๆ ที่เกี่ยวข
์องทางด
์านคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะต
์อผู
์อาวุโสและอาจารย
์
- การตรวจสอบการมีวินัย์อการเรี
ต
ยน การตรงต
์อเวลาในการเข
์าชั้นเรียนและการส
์งรายงาน
- ประเมินการรับ์งความคิ
ฟ
ดเห็นของผู
์อื่น โดยผู
์เรียนอื่น ๆ ในรายวิชา
- การอภิปรายร
์วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข
์องในชั้นเรียน/กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
-์เรี
ผู ยนประเมินตนเอง
2. ์านความรู
ด
์
2.1 ความรู
์ที์องพั
่ต ฒนา
2.1.1 มีความรู
์และความเข
์าใจในศาสตร
์ต
์าง ๆ ที่เกี่ยวข
์องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.1.2 มีโลกทัศ์ที
น ่ก์างไกล
ว
สามารถบูรณาการศาสตร
์ต
์าง ๆ ไปประยุก์เพื
ต ่อพัฒนาตนเองและสังคม
์
ได
2.1.3 มีความรู
์และความเข
์าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
์
และเทคโนโลยีอาหารอย
์างกว
์างขวางและเป
์นระบบ ์น
เช ความรู
์ความเข
์าใจด
์านเคมีอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร
การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลและการทาวิจัย
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2.1.4 มีความรู
์ในสาขาวิชาอื่น ์น
เช วิทยาศาสตร
์ วิศวกรรมศาสตร
์ การบริหารจัดการ
การพัฒนาผลิตภัณ์ฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในส
์วนที่เกี่ยวข
์อง
2.2 วิธีการสอน
- ์การสอนที
ใช
์นผู
่เน ์เรียนเป
์นสาคัญ ์น
เช การสอนบรรยายร
์วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน
์นให
์
นิสิต หาทางค
์นคว
์าหาข
์อมูลเพิ่ม เติม การค
์นคว
์าจากฐานข
์อมูลทางวิท ยาศาสตร
์ และการค
์นคว
์าทางอิน เตอร
์เน็ต
์นต
เป ์น
- วิเคราะห
์ป
์ญหาและแนวทางการแก
์ไขจากกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมิน
- การสอบย
์อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทารายงานรายบุคคล และรายกลุ
์ม
3.์านทั
ด กษะทางป
์ญญา
3.1 ทักษะทางป
์ญญาที์องพั
่ต ฒนา
3.1.1 มีกระบวนการคิดวิเคราะห
์อย
์างเป
์นระบบ คิดอย
์างมีวิจารณญาณ คิดสร
์างสรรค
์ คิดแก
์ป
์ญหา
และตัดสินใจอย
์างมีเหตุผล
3.1.2 มีความมุ
์งมั่น ์รู
ใฝ์เพื่อการเรียนรู
์ตลอดชีวิต และสามารถนาความรู
์ไปเชื่อมโยงกับภูม์ญญา
ิป
์องถิ
ท ่นเพื่อสร
์างสรรค
์สังคม
3.1.3 สามารถสืบ์น
ค ตีความข
์อเท็จจริง ทาความเข
์าใจและประเมิน์อมู
ข ลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม
์ ๆ จากแหล
์งข
์อมูลที่หลากหลาย และใช
์ข
์อสรุปที์ในการแก
่ ได
์ไขป
์ญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไม
์ต
์องอาศัย
คาแนะนา
3.1.4 สามารถใช
์ทักษะและความรู
์ความเข
์าใจอัน์องแท
ถ ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในกลุ
์มเคมี
อาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพอาหารและสุขาภิบาลและการวิจัย
ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ ์นการดู
เช
แลจัดการการผลิตผลิตภัณ์อาหาร
ฑ
การตรวจวิเคราะห
์อาหาร การควบคุม
และการประกันคุณภาพ การวิจัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข
์อง
3.2 วิธีการสอน
- ์กตอบป
ฝ ์ญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น์อป
ต ์ญหา และระดมสมองในการแก
์ไขป
์ญหา
จากกรณี ศึกษาตามประเด็น์ญหาที
ป
่กาหนดไว
์แล
์ว โดยผู
์เรีย นจะต
์องก าหนดแนวทางไปสู
์การแก
์ป
์ญหาหรือ เสนอ
แนวทางปฏิบัติที่มีความน
์าเชื่อถือและความเป
์นไปได
์
- ์วิ
ให เคราะห
์สภาพป
์ญหาและแนวทางการแก
์ป
์ญหาจากสถานการณ
์ของกรณีศึกษา
- มอบหมายงานกลุ
์ม
3.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบป
์ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ
์ม
- รายงาน
- การสอบย
์อย การสอบข
์อเขียนกลางภาคและปลายภาค
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4. ์านทั
ด กษะความสัมพัน์ระหว
ธ ์างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพัน์ระหว
ธ ์างบุคคลและความรับผิดชอบที์องพั
่ต ฒนา
4.1.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต
์อตนเอง ชุมชน และสังคม
4.1.2 มีมนุษยสัมพัน์ที
ธ ่ดี เคารพและให
์คุณ์าแก
ค ์ตนเองและผู
์อื่น
4.1.3 มีจิตอาสาและทางานร
์วมกับ์อื
ผู ่นทั้งในฐานะผู
์นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
4.1.4 เรียนรู
์ที่จะอยู
์ร
์วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได
์อย
์างมีความสุข
4.1.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู
์และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย
์างต
์อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที์เรี
่ผู ยนมีปฏิสัมพัน์กั
ธ บ์อื
ผู ่น
- มอบหมายงานกลุ
์มตามกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินการมี์วนร
ส ์วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงาน/ การปฏิบัติงานในกิจกรรม
- ์ผู
ให์เรียนเป
์นผู
์ประเมิน ตัวเอง และประเมิน บุคคลอื่น์านความสั
ด
ม พัน์ระหว
ธ ์างบุ คคลและด
์าน
ความรับผิดชอบ
5. ์านทั
ด กษะการวิเคราะห
์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
์เทคโนโลยี
5.1 ์านทั
ด กษะการวิเคราะห
์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
์เทคโนโลยีท์องพั
ี่ต ฒนา
5.1.1 มีความสามารถในการสืบ์นรวบรวมข
ค
์อมู ล วิ เคราะห
์ สั งเคราะห
์ สรุปประเด็ น น าเสนอและ
สื่อสารโดยใช
์ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได
์อย
์างมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถเลือกใช
์เทคโนโลยีและสารสนเทศอย
์างเหมาะสมและรู
์เท
์าทัน
5.1.3 สามารถระบุ ์าถึ
เข งและคัดเลือกแหล
์งข
์อมูลความรู
์ที่เกี่ยวข
์องกับวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยี
อาหาร จากแหล
์งข
์อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
-์
ใช PowerPoint ที์าสนใจ
่น
ชัดเจน์ายต
ง ์อการติดตามทาความเข
์าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีก ารน าเสนอข
์อมู ลจากการค
์นคว
์าทางอิ น เตอร
์เน็ ต เพื่ อ์นตั
เป วอย
์างกระตุ
์นให
์
ประโยชน
์จากการใช
์เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบ์นข
ค ์อมูล
- การแนะนาเทคนิคการสืบ์นข
ค ์อมูลและแหล
์งข
์อมูล
- การมอบหมายงานที์องมี
่ต การสืบ์นข
ค ์อมูล์วยเทคโนโลยี
ด
สารสนเทศ
- การมอบหมายงานที์องมี
่ต การนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด
์วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- กรณีศึกษาเพื่อ์เชื
ใช ่อมโยงกับวิธีการวิเคราะห
์เพื่อแก
์ป
์ญหาที์เรี
่ได ยนจากชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
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- ประเมินทักษะการใช
์ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช
์สื่อและการใช
์ภาษาพูดจากการมี์วนรวมในชั
ส
้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบ์นข
ค ์อมูล์วยเทคโนโลยี
ด
สารสนเทศ
6. ์านคุ
ด ณภาพชีวิต
6.1 ์านคุ
ด ณภาพชีวิตที์องพั
่ต ฒนา
6.1.1์วิ
รู ธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ
์ และป
์ญญา
6.1.2 มีทัศนคติท์ดกว
ี่เป ์างต
์อการรับ์ถึ
รู งความแตกต
์างหลากหลายทางวัฒนธรรม
6.1.3 สนใจใฝ
์รู
์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
6.1.4ตระหนักถึงคุณ์าของธรรมชาติ
ค
และอนุรัก์สิ
ษ ่งแวดล
์อม
6.1.5 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนาไปใช
์ในชีวิตอย
์างสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
- ์การสอนให
ใช
์ผู
์เรีย นตระหนัก ถึง ความสัม พัน์ระหว
ธ ์างวิท ยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอ าหารกับ
คุณ์าของธรรมชาติ
ค
การอนุรัก์สิ
ษ ่งแวดล
์อม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ์วิ
ให เคราะห
์สภาพป
์ญหาและแนวทางการแก
์ป
์ญหาจากสถานการณ
์ของกรณีศึกษา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สัปดาห
์ที่

หัว์อ/รายละเอี
ข
ยด

1

บทนา
ความสาคัญของรายวิชาหลักโภชนาศาสตร
์

2

บทที่ 1 อาหารและโภชนาการ
- ความหมายและความสาคัญของอาหารและ
โภชนาการ
- คานิยามเกี่ยวข
์องกับโภชนศาสตร
์
- อาหารหลัก 5 หมู
์ และหลักในการจาแนก
-์อก
ข าหนดของ
สารอาหารที่ควรได
์รับประจาวัน
- ความสาคัญของฉลากต
์อผู
์บริโภค
บทที่ 2 การกิน การย
์อย การดูดซึม และ
การขับ์าย
ถ
- การกินอาหาร
- ระบบทางเดินอาหาร
- การย
์อยและการดูดซึม
- ระบบการขับ์าย
ถ

3-4

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง)
สื่อที์
่ใช
3
- ชี้แจงเนื้อหารายวิชา และการ
วัดผล
- แนะนาวิธีการและแหล
์งสืบ์น
ค
์อมู
ข ล
- แนะนาเอกสาร และตารา
ประกอบการเรียน
- สอนโดยใช
์ power point
และเอกสารตาราประกอบการ
สอน
3
สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

6

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

์สอน
ผู
อ.ดร.รสวัน์ต

อ.ดร.รสวัน์ต

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
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5

บทที่ 3 โปรตีน
- หน
์าที่และความสาคัญของโปรตีน
- เมตาบอลิซึมของโปรตีนและการใช
์โปรตีน
- ปริมาณความต
์องการ และสภาวะการกิน์
ไม
พอดี
-อาหารที่มีโปรตีน

3

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์

สอบกลางภาคครั้งที่ 1
สัปดาห
์ที่ หัว์อ/รายละเอี
ข
ยด
6

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง) สือ่ ที์
่ใช
บทที่ 4 ลิ์ด*
ป
3
สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
- หน
์าที่และความสาคัญของลิ์ด
ป
power point และเอกสาร
- เมตาบอลิซึมของลิ์ด
ป และการใช
์ในร
์างกาย
ประกอบการสอน
- ปริมาณความต
์องการ และสภาวะการกิน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์างๆ
์พอดี
ไม
- อาหารที่มีไขมันมาก
บทที่ 5 แร
์ธาตุ*
- ประเภท บทบาท และการดูดซึมแร
์ธาตุใน
์างกาย
ร
- สภาวะการขาดเกิน และปริมาณที่ควรได
์รับ
- อาหารที่มีแ์ธาตุ
ร มาก

์สอน
ผู
อ.ดร.รสวัน์ต
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7

8

9

บทที่ 6 คาร
์โบไฮเดรต
- หน
์าที่และความสาคัญของคาร
์โบไฮเดรต
- เมตาบอลิซึมของคาร
์โบไฮเดรต และการใช
์
ในร
์างกาย
- ปริมาณความต
์องการ และสภาวะการกิน
์พอดี
ไม
- อาหารที่มีค์โบไฮเดรตสู
าร
ง และอาหารทีม่ ี
ไฟเบอร
์สูง
บทที่ 7 น้า
- บทบาทและประโยชน
์ของน้าในร
์างกาย
- การควบคุมสมดุลของน้าในร
์างกายและ
ปริมาณความต
์องการ
- อาหารที่มีน้ามาก
บทที่ 8 วิตามิน
- ประเภท บทบาทหน
์าที่ และการดูดซึมของ
วิตามินในร
์างกาย
- สภาวะการขาดวิตามิน การกินมากเกินไป
และปริมาณวิตามินที่ควรได
์รับ
-อาหารที่มีวิตามินมาก
บทที่ 9 ความต
์องการพลังงานของร
์างกาย

สัปดาห
์ที่ หัว์อ/รายละเอี
ข
ยด

3

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

อ.ดร.ถาวร

3

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

อ.ดร.ถาวร

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง) สื่อที์
่ใช

อ.ดร.พณัฐ

3

์สอน
ผู
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10-11 บทที่ 10 โภชนาการกับสุขภาพตามช
์วงวัย
- อาหารสาหรับทารก
- อาหารสาหรับเด็ก์อนวั
ก นเรียน
- อาหารสาหรับเด็กวันเรียน/วัย์น
รุ
- อาหารสาหรับวัยทางาน/ผู
์ใหญ
์
- อาหารสาหรับ์สู
ผู งอายุ
- อาหารสาหรับหญิงมีครรภ
์ และหญิง์นม
ให
บุตร
12 บทที่ 11 ภาวะและป
์ญหาโภชนาการ
- ความหมาย์จจั
ป ยที่มีผลต
์อภาวะโภชนาการ
- ความผิดปกติเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
- โรคเกิดจากพฤติกรรมการกินและความรู
์
ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร
13 บทที่ 12 การประเมินภาวะโภชนาการ
- การประเมินภาวะโภชนาการ และการ
ประเมินอาหารที่บริโภค
- การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช
์วิธีทาง
ชีวเคมี
- การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช
์วิธีวัด
สัด์วนของร
ส ์างกาย
- การประเมินภาวะโภชนาการโดยใช
์วิธีตรวจ
์างกายทางคลี
ร
นิก

6

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

อ.ดร.รสวัน์ต

3

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

อ.ดร.รสวัน์ต

3

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์าง ๆ

รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
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5

บทที่ 13 ผลของกระบวนการแปรรูป์อ
ต
คุณ์าทางโภชนาการ*
ค
- การสูญเสียคุณ์าทางโภชนาการในระหว
ค
์าง
เตรียมอาหาร
- การสูญเสียคุณ์าทางโภชนาการในระหว
ค
์าง
การประกอบอาหาร
- การสูญเสียคุณ์าทางโภชนาการในระหว
ค
์าง
กระบวนการแปรรูปอาหาร
- การสูญเสียคุณ์าทางโภชนาการในระหว
ค
์าง
กระบวนการเก็บและขนส
์งอาหาร
บทที่ 14 การใช
์วิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยี
ในการเพิ่มคุณ์าทางโภชนาการในอาหาร
ค
ประเภทต
์างๆ / อาหารเพื่อสุขภาพ

สัปดาห
์ที่ หัว์อ/รายละเอี
ข
ยด
16

นาเสนอรายงานหน
์าชัน้ เรียน

3

สอนและบรรยายเนื้อหา โดยใช
์
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตัวอย
์างสถานการณ
์ต
์างๆ

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง) สือ่ ที์
่ใช
3
อภิปราย

อ.ดร.รสวัน์ต

์สอน
ผู
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์
อ.ดร.ถาวร
อ.ดร.พณัฐ
อ.ดร.รสวัน์ต

สอบปลายภาค
หมายเหตุ *เนื้อหาการเรียนการสอนบางส
์วนได
์นามาจากผลงานวิจัยเรื่อง
Intarasirisawat, R., Benjakul, S. and Visessanguan, W. 2011. Chemical compositions of the roes
from skipjack, tongol and bonito. Food Chem. 124: 1328-1334.
Intarasirisawat, R., Benjakul, S., Wu, J. and Visessanguan, W. 2013. Isolation of antioxidative
and ACE inhibitory peptides from protein hydrolysate of skipjack (Katsuwana pelamis)
roe. J. Funct. Foods 5: 1854-1862.
Intarasirisawat, R., Benjakul, S., Visessanguan, W. Maqsood, S. and Osako, K. 2014. Skipjack roe
protein hydrolysate combined with tannic acid increases the stability of fish oil upon
microencapsulation. Eur. J. Lipid. Sci. Tech. DOI: 10.1002/ejlt.201400247
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2. แผนประเมินการเรียนรู
์
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน/
1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.1.5,
2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2,
4.1.1, 4.1.2, 6.1.1, 6.1.2,
6.1.4
2.1.3, 2.1.4
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1
1.1.1, 1.1.4, 2.1.1, 2.1.2,
3.1.1, 3.1.2, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 6.1.3,
6.1.4, 6.1.5
3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3
2.1.3, 2.1.4
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1

ลักษณะการประเมิน
สัปดาห
์ที่
(เช
์น สอบ รายงาน โครงงาน
ประเมิน
ฯลฯ)
1-8
อภิ ป รายและการแก
์ไขป
์ญ ห า
กรณีศึกษาในชั้ น เรีย น การเข
์าชั้ น
เรียน
สอบย
์อย
สอบกลางภาคครั้งที่ 1 และครั้งที่
2
อภิ ป รายและการแก
์ไขป
์ญ ห า
กรณีศึกษาในชั้ น เรีย น การเข
์าชั้ น
เรียน
รายงานและน าเสนอหน
์าชั้น เรีย น
โด ย มี ก า ร สื บ์ค น์ผ า น ร ะ บ บ
สารสนเทศ
สอบย
์อย
สอบปลายภาค

สัด์วนของ
ส
คะแนนที่
ประเมิน
2.50%

1-8
9

5%
46.14%

10-16

2.50%

16

10%

10-16
17

5%
28.86%

หมายเหตุ/
ผลการ
เรียนรู
์
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภาษาไทย
นิธิยา รัตนาปนนท
์. 2537. โภชนศาสตร
์เบื้องต
์น.สานักพิม์โอเดี
พ ยนสโตร
์. กรุงเทพฯ.
สิริพัน์ธุ จุลกรังคะ. 2547. โภชนศาสตร
์เบื้องต
์น. พิม์ครั
พ ้งที่ 4. สานักพิม์มหาวิ
พ ทยาลัยเกษตรศาสตร
์. กรุงเทพฯ.
สุวิมล ตัณ์ศุ
ฑ ภศิริ. 2548. สารอาหาร อาหารหลัก และการกาหนดรายการอาหาร. พิม์ครั
พ ้งที่ 1. สานัก พิม์แห
พ ์ง
จุฬาลงกรณ
์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
วิสิฐ จะวะสิต.2545.์จั
รู กฉลากอาหาร.พิม์ครั
พ ้งที่ 4. สานักพิม์หมอชาวบ
พ
์าน. กรุงเทพฯ.
ภาษาอังกฤษ
Frances, S.S. and Whitney, E.N. 2003. Nutrition Concepts and Controversies. Wadsworth Thomson
Learning.
Hayes, D. and Laudan, R. 2009.Food and Nutrition. Marshall Cavendish. New York.
Henry, C.J.K. and Chapman. C. 2002. The Nutrition Handbook for Food Processors. Woodhead
Publishing Limited, Cambridge England.
Wardlaw, G.M. and Smith, A.M. 2012. Contemporary Nutrition: a Functional Approach. McGraw-Hill.
New York.
2. เอกสารและข
์อมูลสาคัญ
2. 3. เอกสารและข
์อมูลแนะนา
www.sciencedirect.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุท์การประเมิ
ธ
นประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
์เรี
ผู ยนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห
์องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต
์อการเรียนรู
์ และผลการเรียนรู
์ที์รั
ไ่ ด บ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา์วยระบบคอมพิ
ด
วเตอร
์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุท์การประเมิ
ธ
นการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการ และการสัมภาษณ
์ตัวแทนผู
์เรียน (คณะกรรมการบริหารหลักสูต ร)
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให
์อาจารย
์ผู
์สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุท์และวิ
ธ ธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล
์วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควิชากาหนดให
์อาจารย
์ผู
์สอนเข
์ารับการฝ
์กอบรมกลยุท์การสอน/การวิ
ธ
จัยในชั้นเรียน และมอบหมายให
์อาจารย
์
์สอนรายวิ
ผู
ชาที่ม์ญหา
ีป
ทาวิจัยในชั้นเรียนอย
์างน
์อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย
์ทั้งภาควิชา
เพื่อหารือ์ญหาการเรี
ป
ยนรู
์ของผู
์เรียนและร
์วมกันหาแนวทางแก
์ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทาหน
์าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู
์เรียนในรายวิชา โดยการสุ
์ม
ประเมิ น์อสอบและความเหมาะสมของการให
ข
์คะแนน ทั้งคะแนนดิ บและระดับคะแนน ของรายวิ ชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดยประเมินความ
สอดคล
์องของข
์อสอบกับผลการเรียนรู
์ที่กาหนดไว
์ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให
์คะแนนในกระดาษคาตอบ
และการให
์ระดับคะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยผู
์เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
์ผู
์สอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย
์ผู
์สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุท์การสอนที
ธ
์
่ใช และ
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
เสนอต
์อที่ประชุมอาจารย
์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให
์ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับ์ในป
ใช ์การศึกษาถัดไป
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