มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาแนวโน้มทางอาหารและโภชนาการ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส 422 แนวโน้ มทางอาหารและโภชนาการ
HS 422 TRENDS IN FOOD AND NUTRITION
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 2 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 19-1401 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
ภาคปฏิบัติ ณ ห้ อง 19-1401 ชั้น 14 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
6 มกราคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับรายวิชา คส 422 จะพัฒนาผู้เรียน ในด้ านคุณธรรมจริยธรรม ด้ านความรู้ ด้ าน
ทักษะทางปัญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม ข้ อ 1 มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และข้ อ 2 มีระเบียบวินัย
2. ด้ านความรู้ ข้ อ 1 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งศาสตร์เฉพาะ
ทางด้ านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ และข้ อ 4 มีความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
3. ด้ านทักษะทางปัญญา ข้ อ 2 นาความรู้ทางอาหารไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้ อย่าง
ถูกต้ องและเหมาะสม และข้ อ 3 มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ข้ อ 1 มีภาวะผู้นา โดยสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อ 1 สามารถ
ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ ปัญหาและ
นาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม และข้ อ 4 สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความสามารถดังนี้
1.เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ในด้ านความก้ าวหน้ าและวิทยาการใหม่ๆทางด้ านอาหารและโภชนาการ
2.เพื่อให้ นิสติ สามารถนาความรู้และวิทยาการด้ านอาหารและโภชนาการที่เรียนมาประยุกต์ใช้ ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (TQF)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554 (มคอ.2)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
การศึกษาค้ นคว้ าความก้ าวหน้ าและวิทยาการใหม่ๆ ทางด้ านอาหารและโภชนาการ การนาความรู้และ
วิทยาการด้ านอาหารและโภชนาการมาประยุกต์ใช้ ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
(1-2-3)
บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)
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ฝึ กงาน
15

30

-

-

45

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

ด้านที่ 1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม

รายวิชา

คส 201

ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 4 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 3 4
● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ●

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตอ้ ง
พัฒนา
(1) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีระเบียบวินัย

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

(1) สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
คุณธรรม จริยธรรม
(2) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สจุ ริต
ความมีระเบียบวินัย

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อเวลา การแต่ง
กาย และการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
(2) สังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(3) ประเมินจากงานที่ได้ รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบใน
หน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย

2. การพัฒนาความรู ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.1 ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
(1) มีความรู้ในด้ านความก้ าวหน้ า
และวิทยาการใหม่ๆทางด้ าน
อาหารและโภชนาการ
(2) สามารถนาความรู้และ
วิทยาการด้ านอาหารและ
โภชนาการที่เรียนมาประยุกต์ใช้
ต่อ ตนเอง ครอบครัว และสังคม

2.2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึ กปฏิบัติ
(2) การสืบค้ นข้ อมูลเพื่อทาวิจัย
ในโครงงานขนาดเล็ก การฝึ ก
ปฏิบัติ การนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
รายงานการปฏิบัติการ
(3) การจัดกิจกรรมโดยเน้ น
ผู้เรียนเป็ นสาคัญโดยแนะนา
วิธกี ารเรียนรู้และการสืบค้ นข้ อมูล
ด้ วยตนเอง

2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลทางการเรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสติ ในด้ านต่างๆ
คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การทดสอบกลางภาค
การศึกษาและปลายภาค
การศึกษา
(3) การรายงาน/แผนงาน
(4) การนาเสนอผลงาน
(5) โครงงาน การฝึ กปฏิบัติ

3. การพัฒนาด้านทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ ง
ได้รบั
(1) สามารถนาความรู้ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไป
ประยุกต์กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
(2) มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ได้ อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่
การสร้ างสรรค์นวัตกรรม

3.2 วิธีการสอน

3.3 วิธีการประเมินผล

จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้
นิสติ ได้ ฝึกทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา
หรือสถานการณ์จริง ทั้งในระดับ
บุคคลและกลุ่ม ได้ แก่
(1) การนาเสนอและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน
(2) การจัดทาโครงงาน
(3) การฝึ กปฏิบัติด้วยตนเอง
(4) การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

(1) ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากผลงานที่
แสดงออกถึงแนวคิดวิเคราะห์
การประยุกต์ความรู้ท่มี ีในการทา
โครงงานขนาดเล็ก การแก้ ไข
ปัญหา การสร้ างสรรค์ และการ
ประยุกต์

4. การพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ทีต่ อ้ งมี
มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและ
สมาชิกที่ดี

4.2 วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ที่เน้ นการทางานเป็ นกลุ่มและงาน
ที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ในการทา
หน้า 4

มคอ. 3

กิจกรรมกลุ่ม

5. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีต่ อ้ งได้รบั
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลในโครงงานที่จะ
พัฒนาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

(1) มอบหมายงานที่ต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้ น และต้ องใช้ โปรแกรม
วิเคราะห์สถิติอย่างง่ายในการ
จัดการและนาเสนอข้ อมูลได้
(2) การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

ประเมินความเหมาะสมของ
แหล่งข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการนาเสนอที่ถูกต้ อง
เหมาะสมด้ วยระเบียบวิธกี ารที่ได้
เรียนมา จากการนาเสนอหน้ าชั้น
เรียนและรายงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )

1
14 ม.ค. 2559

2
21 ม.ค. 2559
3
28 ม.ค. 2559
4
4 ก.พ. 2559
5
11 ก.พ. 2559

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศ
- การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
- ระเบียบการปฏิบตั ใิ น
การเรียน
- เทรนด์ท่มี อี ทิ ธิพลต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร
- ไขมันและนา้ มัน
- ไข่
- อาหารโปรตีน
- นมและผลิตภัณฑ์นม
- แป้ งทนย่อย
- สารทดแทนไขมัน
- พรีไบโอติกและโพร
ไบโอติก

จานวน
ชัวโมง
่
3
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กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้

บรรยาย, powerpoint

3
3
3
3

บรรยาย, powerpoint
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง, powerpoint

ผูส้ อน

อ.ดร.รสพร

อ.ดร.รสพร
อ.ดร.รสพร
อ.ดร.รสพร
อ.ดร.รสพร
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สัปดาห์ที่
(วัน เดือน ปี )
6
18 ก.พ. 2559
7
25 ก.พ. 2559
8
3 มี.ค. 2559
9
10 มี.ค. 2559
10
17 มี.ค. 2559
11
24 มี.ค. 2559
12
31 มี.ค. 2559
13
7 เม.ย. 2559
14
14 เม.ย. 2559
15
21 เม.ย. 2559
16
28 เม.ย. 2559
17
5 พ.ค. 2559
18
9-23 พ.ค.
2559

หัวข้อ/รายละเอียด
- ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 1:
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร I
- ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 2:
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร II

จานวน
ชัวโมง
่
3

- ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 3:
แป้ งทนย่อย/สารทดแทน
ไขมัน
สอบกลางภาค
- ปฏิบตั กิ ารกลุ่มครั้งที่ 4:
อาหารพรีไบโอติก

3

3
2
3
3

- ใยอาหาร
- ไฟโตเอสโตรเจน

3
3

- อะดิโพโคน์

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
ปฏิบตั กิ าร

ผูส้ อน
อ.ดร.รสพร

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
ปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.รสพร

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
ปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.รสพร

สอบกลางภาค

อ.ดร.รสพร

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
ปฏิบตั กิ าร
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

อ.ดร.รสพร
อ.ดร.วนิดา
อ.ดร.วนิดา
อ.ดร.วนิดา

หยุดวันสงกรานต์
- อนุมูลอิสระและสารต้ าน
อนุมูลอิสระ
- นาเสนอโครงงานวิจัย

3

บรรยาย, ศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง,
ปฏิบตั กิ าร

อ.ดร.วนิดา
อ.ดร.รสพร

หยุดวันฉัตรมงคล
2
สอบปลายภาค

สอบปลายภาค

อ.ดร.รสพร

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
2.1 วิธีการและสัดส่วนของการประเมินผล
กิจกรรมการเรียน
การสอน
1. การบรรยาย
2. โครงงาน

ผลการเรียนรู ้
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
- ความรู้
- ทักษะทางปัญญา
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วิธีการประเมิน
- คะแนนสอบกลางภาค
และปลายภาค
- รายงานโครงงาน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
60%
25%
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- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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กิจกรรมการเรียน
ผลการเรียนรู ้
การสอน
3. การทากิจกรรม และ - ความรู้
ทางานเป็ นกลุ่มใน
- ทักษะทางปัญญา
โครงงาน
- คุณธรรมจริยธรรม
- ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
- ทักษะการวิเคราะห์ฯ
สื่อสาร และ ICT
4. 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
5. จิตพิสยั ในการเรียน - คุณธรรมจริยธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการประเมิน
- คะแนนการวาง
แผนการทากิจกรรม
- คะแนนการดาเนิน
กิจกรรม
- คะแนนการมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม
- คะแนนผลสัมฤทธิ์ใน
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%
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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.คณะกรรมการจัดทาข้ อกาหนดสารอาหารประจาวันที่ร่างกายควรได้ รับสาหรับคนไทย. กองโภชนาการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ปริมาณสารอาหารอ้ างอิงที่ควรได้ รับสาหรับคนไทย พ.ศ. 2546.
กรุงเทพฯ โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภัณฑ์. 2546.
2.คณะกรรมการจัดทาหนังสือแคลเซียมและสุขภาพ. แคลเซียมและสุขภาพสาหรับนักวิชาการและ
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข. กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2545. โรงพิมพืชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด. บรรณาธิการ: อุมาพร สุทศั น์วรวุฒิ จงจิตร อังคทะวานิช และณัฐวรรณ
เชาวน์ลิลิตกุล.
3.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์. ข้ าวกล้ อง เพื่อสุขภาพ. เอกสารประกอบการสัมมนา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ไทยทั้งชาติร่วมใจกินข้ าวกล้ อง. ณ ศูนย์แสดงสินค้ ารอยัลพารากอน. 7 กันยายน 2550.
4.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช. โภชนาการต้ านแก่. วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล. ปี ที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม
– สิงหาคม 2545. หน้ าที่ 150-157.
5.สุทศั น์ ศรีวัฒนพงศ์. ประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการของข้ าวไทย. ใน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหารในทศวรรษหน้ า. 30 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศ
ไทย. หน้ าที่ 72-82.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. Smolin LA and Grosvenor MB. Nutrition Science and Applications. 4th Edition. USA. 2003.
2. Walker AF and Rolls BA. Nutrition and the consumer. London: Elsevier Science Pub.Co. 1992.
3. King FS and Burgers A. Nutrition for Developing Countries. Oxford University Press. 1992.
4. วารสารต่างๆ เช่น วารสารโภชนาการ, วารสารอาหาร, Nutrition Today, Nutrition Review, American
Journal Clinical Nutrition ฯลฯ
3.เอกสารและข้อมูลแนะนา
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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
- ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการ
สอนในภาคการศึกษาต่อไป
- มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี
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