มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส 423 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
HS 423 HEALTH FOOD PRODUCTS
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ดร. รสพร เจียมจริยธรรม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ อง 19-1413 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ อง 19-1401 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 สิงหาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาหรับรายวิชา คส 423 จะพัฒนาผู้เรียน ในด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทาง
ปัญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัยในการเข้ าชั้นเรียน
3. มีความรู้ ความเข้ าใจในความหมาย ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์อาหารและสุขภาพ
4. มีการติดตามข่าวสารด้ านเทคโนโลยีใหม่สาหรับการแปรรูป ส่วนผสมสาหรับใช้ ในอาหาร
สุขภาพ กระแสและธุรกิจรักษ์สขุ ภาพ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในสถาณ
การณ์ปัจจุบัน คุณค่าทางโภชนาการในอาหารสุขภาพแต่ละชนิด
5. มีความรอบรู้ในด้ านอาหารสุขภาพ แนวโน้ มในปัจจุบัน กฎหมายและหลักที่ต้องคานึงในการ
พัฒนาอาหารสุขภาพ
6. มีการเน้ นให้ มีการทางานเป็ นกลุ่ม ฝึ กปฏิบัติ อภิปราย ฝึ กวิเคราะห์ ข้ อมูลที่ได้ จากการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
7. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเข้ าถึง
ข่าวสารในยุคปัจจุบันในเรื่องสถานการณ์อาหารสุขภาพ
8. สามารถใช้ หลักวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐานเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้
9.เพื่อให้ นิสติ สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ท้งั ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย และความสาคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ลักษณะ คุณค่าและประโยชน์ทางด้ านโภชน
การ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
(1-2-3)

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

15

30

-

-

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คส 423

ด้านที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะ
การวิเคราะห์
ความสัมเชิงตัวเลข
พันธ์ระหว่าง การสื่อสาร
บุคคลและ
และการใช้
ความ
เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
● ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึ กษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตและมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.2 วิธกี ารสอน
สอดแทรกเนื้อหา
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และปลูกฝังในด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริตและความมีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในงานที่
ได้ รับมอบหมาย
1.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การปฏิบัติตนตามระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัย และความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
เรียนรู้ ความสาคัญของอาหาร สุขภาพ โภชนาการ กฎหมาย และแนวโน้ มของอาหรเพื่อสุขภาพใน
ปัจจุบัน มีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์, แหล่งและประเภทของสารผสมอาหารที่ใช้ ในอาหารเพื่อสุขภาพ ผล
ของสารผสมอาหารต่อคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทาง
สารอาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ ได้ เป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ การวางแผนการ
ทดลองวิจัยและออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การทาแบบฝึ กหัด การสืบค้ น
ข้ อมูลเพื่อทาวิจัยในโครงการขนาดเล็ก การฝึ กปฏิบัติ การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน รายงานการปฏิบัติการ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบอัตนัย การทดสอบย่อย การ
ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบัติ รายงานที่ได้ รับมอบหมาย
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถแสดงออกถึงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
3.2 วิธกี ารสอน
การนาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน การฝึ กปฏิบัติการ การศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน การฝึ กปฏิบัติการ การประยุกต์ความรู้ท่มี ีใน
การทาโครงงานวิจัยขนาดเล็ก
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
สามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
4.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
บุคคล
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4.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบในการทา
กิจกรรมกลุ่ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลในโครงงานวิจัยที่จะพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
มอบหมายงานที่ต้องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ น และต้ องใช้ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
อย่างง่ายในการแปรผลข้ อมูลที่ได้ จากการทดลองเกี่ยวกับการวางแผนการแปรรูปเพื่อพัฒนา
อาหารสุขภาพ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินความเหมาะสมของแหล่งข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอที่ถูกต้ องเหมาะสม
ด้ วยระเบียบวิธกี ารที่ได้ เรียนมา จากการนาเสนอหน้ าชั้นเรียนและรายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

1
18 ส.ค. 2558

2
25 ส.ค. 2558

3
1 ก.ย. 2558

4
8 ก.ย. 2558

5
15 ก.ย. 2558
6
22 ก.ย. 2558
7
29 ก.ย. 2558
8
6 ต.ค. 2558
9
13 ต.ค. 2558

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ
- การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระเบียบการปฏิบตั ใิ น
การเรียน
- ความหมายและประเภท
ของอาหาร, โภชนาการ
และภาวะสุขภาพ,
ความสาคัญของอาหารต่อ
สุขภาพ
- กระแสการรักษ์สขุ ภาพ
และแนวทางการบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ
- ธุรกิจอาหารสุขภาพ
-แหล่งและประเภทของ
อาหารสุขภาพ
-อาหารเพื่อสุขภาพใน
อนาคต
-ประเภทของส่วนผสมที่
ใช้ ในอาหารสุขภาพและ
การประยุกต์ใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์ 1
-ประเภทของส่วนผสมที่
ใช้ ในอาหารสุขภาพและ
การประยุกต์ใช้ ใน
ผลิตภัณฑ์ 2
-การเติมสารอาหารใน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
- กรณีศึกษา
-อาหารเพื่อสุขภาพ
-อาหารพลังงานต่า

จานวน
ชัวโมง
่
3

-เทคโนโลยีและการแปร
รูปอาหารสุขภาพ
สอบกลางภาค
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กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

บรรยาย, powerpoint

ผูส้ อน

อ.ดร.รสพร

3
บรรยาย, powerpoint

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

อ.ดร.รสพร

สอบกลางภาค

อ.ดร.รสพร

3

3

3

3

3

3
3
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สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

10
20 ต.ค. 2558

11
27 ต.ค. 2558

12
3 พ.ย. 2558

หัวข้อ/รายละเอียด
- กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
อาหารสุขภาพ
o วัตถุเจือปน
อาหาร
o การเติม
สารอาหาร
o การกล่าวอ้ าง
-หลักการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- ค้ นคว้ าและสืบค้ นข้ อมูล
จากแหล่งต่างๆ
- สร้ างแนวความคิดเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ใหม่
- ส่งรายชื่อผลิตภัณฑ์ท่จี ะ
ดาเนินการ
-ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 1

จานวน
ชัวโมง
่
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

อ.ดร.รสพร

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

อ.ดร.รสพร

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
,ปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.รสพร

3

3

3
13
10 พ.ย. 2558

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
,ปฏิบตั กิ าร

-ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 2

- ปฏิบัติการให้ บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ร่วมกับภาควิชาต่างๆ
ในโครงการเปิ ดโลก
วิทยาศาสตร์ส่กู าร
พัฒนาชุมชนจังหวัด
14
สระแก้ วอย่างยั่งยืน
15 พ.ย. 2558
ของคณะวิทยาศาสตร์
เนื้ออหาประกอบด้ วย
-การให้ ความรู้ทางด้ าน
อาหารและโภชนาการ
-การสาธิตการประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ
- ปฏิบัติการให้ บริการ
วิชาการแก่ชุมชน
15
ร่วมกับภาควิชาต่างๆ
16 พ.ย. 2558
ในโครงการเปิ ดโลก
วิทยาศาสตร์ส่กู าร
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อ.ดร.รสพร

3

การบูรณาการการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน กับการเรียน
การสอน โดยการ
เรียนรู้จากการฝึ ก
ปฏิบัติในชุมชน,
กิจกรรมกลุ่ม, ศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3

การบูรณาการการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน กับการเรียน
การสอน โดยการ
เรียนรู้จากการฝึ ก

อ.ดร.รสพร

อ.ดร.รสพร

หน้า 7

มคอ. 3
สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัวโมง
่

พัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้ วอย่างยั่งยืน
ของคณะวิทยาศาสตร์
เนื้ออหาประกอบด้ วย
-การให้ ความรู้ทางด้ าน
อาหารและโภชนาการ
-การสาธิตการประกอบ
อาหารเพื่อสุขภาพ
16
17 พ.ย. 2558
17
24 พ.ย. 2558
18
1 ธ.ค. 2558
19
8-22 ธ.ค.
2558

-ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 3
-ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 4
-นาเสนอหน้ าชั้นเรียน
- ส่งรายงาน

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

ผูส้ อน

ปฏิบัติในชุมชน,
กิจกรรมกลุ่ม, ศึกษา
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
เรียนรู้ด้วยตนเอง

3
3
3

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
,ปฏิบตั กิ าร
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
,ปฏิบตั กิ าร
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
,ปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.รสพร
อ.ดร.รสพร
อ.ดร.รสพร

3
สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

อ.ดร.รสพร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
2.1 วิธีการและสัดส่วนของการประเมินผล
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. การบรรยาย

2. การทาแบบฝึ กหัด
และ/หรือการทดสอบ
ย่อย

ผลการเรียนรู ้
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม

- ความรู้
3. การปฏิบัติการ 4ครั้ง - ทักษะทางปัญญา
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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วิธีการประเมิน
- คะแนนสอบกลางภาค
และปลายภาค
- คะแนนแบบฝึ กหัด
- การส่งงานตรงเวลา
- การทาแบบฝึ กหัดด้ วย
ตนเอง
- คะแนนสอบประเมิน
ความรู้ความเข้ าใจ
- รายงานการปฏิบัติการ

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
70%

10%

5%

หน้า 8

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียน
ผลการเรียนรู ้
การสอน
4. การทากิจกรรม
- ความรู้
และทาางานเป็ นกลุ่มใน - ทักษะทางปัญญา
การบริการวิชาการ
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์ฯ
สื่อสาร และ ICT
5. การศึกษาค้ นคว้ า ทา - ความรู้
รายงาน และอ่าน
- ทักษะทางปัญญา
บทความวิชาการและ/ - คุณธรรมจริยธรรม
หรือบทความวิจัย และ - ทักษะความสัมพันธ์
การรายงานเป็ นเล่ม
ระหว่างบุคคลและความ
และ/หรือ การรายงาน รับผิดชอบ
หน้ าชั้นเรียน เป็ นราย
- ทักษะการวิเคราะห์ฯ
กลุ่ม และรายบุคคล
สื่อสาร และ ICT
6. จิตพิสยั ในการเรียน - คุณธรรมจริยธรรม
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วิธีการประเมิน
- คะแนนการวาง
แผนการทากิจกรรม
- คะแนนการดาเนิน
กิจกรรม
- คะแนนการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- คะแนนผลสัมฤทธิ์`ใน
การทากิจกรรม
- คะแนนประเมิน
ความรู้ความเข้ าใจจาก
การทารายงาน
- คะแนนการตรวจ
รายงาน

- การแต่งกายถูก
ระเบียบ
- ตั้งใจเรียน ไม่พูดคุย
ให้ เป็ นที่ราคาญแก่ผ้ ูอ่นื
- เข้ าเรียนทันเวลาที่
กาหนด ไม่สาย และไม่
ขาดเรียนโดยไม่จาเป็ น
และส่งงานครบตรงเวลา
ที่กาหนด
- เข้ าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอน การ
ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น
- ทางานที่ได้ รับ
มอบหมายด้ วยตนเอง มี
การอ้ างอิงเอกสารที่
ค้ นคว้ า

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

5%

5%

หน้า 9

มคอ. 3

2.2 เกณฑ์การพิจารณาเกรดจากคะแนนการประเมินผลการเรียนรู ้
โดยการอิงเกณฑ์ ดังนี้
A = 80คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9คะแนน
B = 70-74.9คะแนน
C+ = 65-69.9คะแนน
C = 60-64.9คะแนน
D+ = 55-59.9คะแนน
D = 50-54.9คะแนน
F = ต่ากว่า 50คะแนน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. พันธนันท์ ศรีม่วง. (2555). อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนบาบัด. พิมพ์ครั้งที่ 1, สานักพิมพ์ศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ , กรุงเทพฯ.
2. มลศิริ วีโรทัย. (2545). เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1, สานักพิมพ์
บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ จากัด, กรุงเทพฯ.
3. สุวิมล ตัณฑ์ศุภศิริ. (2548). สารอาหาร อาหารหลัก และการกาหนดรายการอาหาร. พิมพ์ครั้งที่ 1,
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ
4. จารุวรรณ เจตเกษกิจ. (2554). โอกาสทองธุรกิจอาหาร...เมื่อวัยรุ่นไทยอยากเป็ น Vegan. สถาบัน
อาหาร.
5. มนันยา ชุณหวุฒิยานนท์. (2554). อาหารนาโนกับสถานการณ์ความปลอดภัยในสหภาพยุโรป.
สถาบันอาหาร.
6. นุชจรินทร์ เกตุนิล. (2552). รายงานตลาดอาหารโลก: แนวโน้ มการบริโภค และตลาดอาหารที่
น่าสนใจ ปี 2553. ฝ่ ายวิจัยและบริการข้ อมูล, สถาบันอาหาร.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Website ข่าวสารทางด้ านอาหารและโภชนาการ วารสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับอาหารและ
โภชนาการ เช่น วารสารโภชนาการ
1. The International Food Information Council Foundation. (2012). Food and Health Survey.
ค้ นเมื่อ 22 มิถุนายน 2558 จาก
www.foodinsight.org/Content/5519/IFICF_2012_FoodHealthSurvey.pdf
2. FAO Agricultural and Development Economics Division. (2006). Food security, Policy
Brief. ค้ นเมื่อ 22 มิถุนายน 2558 จาก ftp://ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02.pdf
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3. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นิธยิ า รัตนปนนท์. (2012) Food Network Solution. Functional
food. ค้ นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 จาก
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0878/functional-food-อาหารฟังชันนัล
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. นิธยิ า รัตนปนนท์. 2551. โภชนศาสตร์เบื้อต้ น. บริษัทซีเอ็ดยูเคชัน จากัด, กรุงเทพฯ.
2. วารสารต่างๆ เช่น Journal of Culinary Science and Technology, Journal of Food Science, Journal of Food Quality, วารสารสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย, วารสารโภชนาการ
3. เว็บไซต์ท่เี กี่ยวข้ องเช่น http://www.futureofchildren.org/;
http://www.schoollibraryjournal.com/; และ http://www.daa.asn.au/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
- ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
- ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
- ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ
- การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบและกลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
1. คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
3. มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี าร
สอนและการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.
คหกรรมศาสตร์
4. แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ. 5
5. แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ. 3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
มีการทวนสอบจากคะแนนข้ อสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและแนวโน้ มของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
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- ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป
- มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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