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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 332 หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจํ าปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 332 หลักโภชนาการในสภาพปกติและพยาธิสภาพ
FSN 332 Principles in Nutrition in Health and Disease
2. จํ านวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์นันทรัตน์ ณ นครพนม
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์พรรณทิพา เจริญไทยกิจ
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์อุลิสาณ์ พาชีครีพาพล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
วอภ 331 โภชนาการมนุษย์
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ เข้ าใจหลักวิชาโภชนศาสตร์สาํ หรับบุคคลต่างวัย และต่างสภาวะ
1.2 เพื่อให้ สามารถอธิบายพยาธิสภาพของโรค และทราบถึงบทบาทของอาหารในการบําบัดโรค
1.3 เพื่อให้ สามารถแนะนําอาหารให้ เหมาะสมกับบุคคลในวัยต่างๆรวมถึงให้ เหมาะสมกับพยาธิสภาพ
ของโรค
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสรี รวิทยาของมนุ ษย์ การเปลี่ยนแปลงของร่ างกายในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่ วย ความต้ องการ
อาหาร การกําหนดและดัดแปลงอาหารให้ เหมาะสมกับคนวัยต่างๆ ได้ แก่ วัยทารก วัยเรี ยน วัยรุ่ น วัยผู้ใหญ่
ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ หญิ งให้ นมบุตร ทั้งในสภาวะปกติและเมื่อเจ็บป่ วยด้ วยโรคต่างๆ และมีปฏิบัติการที่
สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
2. จํ านวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
45 ชั่วโมง

ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชม.

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 332 หลัก
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ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้
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ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
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4
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4. จํ านวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาํ ปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสมํ่าเสมอถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆขององค์กรและสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื

วิธีการสอน
1.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้ นิสติ
ร่วมกันอภิปรายและตอบข้ อซักถามโดย
ใช้ ความรู้ทางโภชนาการมาใช้ ในการ
แก้ ปัญหา
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยายและมอบหมายงาน
รวมทั้งเน้ นยําถึงการมีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของ
นักโภชนาการและหรือนักกําหนดอาหาร
1.3 อาจารย์ผ้ สู อนปฏิบตั ติ นเป็ น
แบบอย่าง ในเรื่องความมีวินัย
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สจุ ริต การ
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม การเคารพสิทธิ
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การส่งงาน ตรง
ต่อเวลา
1.2 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ
1.3 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารใน
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
1.4 สังเกตจากพฤติกรรมการ
แสดงออกขณะเข้ าชั้นเรียน
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการและทฤษฎีท่ี
สัมพันธ์กนั ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การอาหารอย่างกว้ างขวางและเป็ น
ระบบ ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจด้ าน
เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร และ
โภชนาการมนุษย์ เป็ นต้ น
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้

วิธีการสอน
2.1 อธิบายภาพรวมของเนื้อหาวิชา
ก่อนเข้ าสู่บทเรียน พร้ อมทั้งเชื่อมโยง
ความรู้จากวิชาต่างๆเพื่อให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของวิชาเหล่านั้นกับงาน
ด้ านโภชนาการ
2.2 ยกตัวอย่างงานวิจัย กรณีศกึ ษา
หรือนําข้ อมูลจาก journal มา
ประกอบการสอน เพื่อให้ นิสติ ได้ เห็น
ภาพ พร้ อมทั้งร่วมกันอภิปรายเพื่อต่อ
ยอดองค์ความรู้ และหาแนวทางแก้ ไข
ปัญหา

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
2.2 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

วิธีการสอน
3.1 การอภิปราย ระดมสมอง
3.2 การค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 ฝึ กการคิดและวิเคราะห์ปัญหาจาก
ตัวอย่างกรณีศึกษา และแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ ปัญหาในระหว่างการ
บรรยายในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 การตอบปัญหาและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน
3.2 การสอบกลางภาคและปลาย
ภาคเรียนด้ วยโจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทาง
ปัญญา

3. ทักษะทางปั ญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์
โดยคํานึงถึงความรู้ทางทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ
และผลกระทบที่ตามมาจากการ
ตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความ
เข้ าใจอันถ่องแท้ ในกลุ่มการแปรรูป
อาหาร ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
ได้ แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และ
งานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝน จากเนื้อหาสาระสําคัญของ
สาขาวิชา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ
มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาํ และสมาชิกกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน
การทํารายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองเป็ นรายกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ
กลุ่มเดียวกัน
4.3 สังเกตการแสดงออก การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์อนั ดีกบั ผู้อ่นื ทั้งในและนอก
ชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนําเทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องมาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้ง
การพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
สําหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆอย่างเหมาะสม
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้ และ
เหมาะสม

วิธีการสอน
5.1มอบหมายงานโดยให้ เก็บรวบรวม
ข้ อมูลด้ านนํา้ หนัก ส่วนสูงของนิสติ ใน
กลุ่ม แล้ วนํามาคํานวณค่าดัชนีมวลกาย
(BMI) และนํามา plot กราฟเพื่อดูภาวะ
โภชนาการด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แปลความหมาย นําเสนอหน้ าชั้น เรียบ
เรียงข้ อมูลที่ได้ และข้ อมูลที่ศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติมเป็ นภาษาเขียนเพื่อ
จัดส่งในรูปแบบรายงาน
5.2 ให้ นิสติ นําข้ อมูลที่ได้ จากบาง
ปฏิบตั กิ าร มาประมวลผลเป็ นภาษา
เขียน และจัดทําเอกสารสําหรับเผยแพร่
ความรู้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินผลโดยอาจารย์ พิจารณา
จากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ในด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้ นข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ และ
การใช้ ภาษาที่ถูกต้ อง
4.2 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้
ประโยชน์จากเอกสารที่นิสติ จัดทํา
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
1.1 บรรยาย
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํ านวน
(ชม.)
2

1

วงจรชีวิตของมนุษย์

2

การตั้งครรภ์และความผิดปกติในขณะ
ตั้งครรภ์

2

3

ความต้ องการทางโภชนาการของหญิง
ตั้งครรภ์และให้ นมบุตร
อาหารสําหรับทารก เด็กวัยก่อนเรียน และ
เด็กวัยเรียน
อาหารสําหรับเด็กวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัย
สูงอายุ
อาหารกับความเจ็บป่ วย: นักโภชนาการ
นักกําหนดอาหาร และอาหารในโรงพยาบาล
อาหารกับความเจ็บป่ วย: อาหารเฉพาะโรค
หรืออาหารบําบัดโรค
อาหารกับความเจ็บป่ วย: การคํานวณและการ
จัดอาหารสําหรับผู้ป่วย

2

4
5
6
7
8

9
10
11-12

สอบกลางภาค
อาหารสําหรับโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
ตับ และถุงนํา้ ดี
อาหารสําหรับโรคเบาหวาน

2
2
2
2
2

2
4

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
2. บรรยายภาพรวมของวิชาโดย
เชื่อมโยงกับบางรายวิชาที่บรรจุใน
หลักสูตร
3. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการค้ า
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1.บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ฝึ กคํานวณรายการอาหารเฉพาะ
โรคโดยใช้ ตารางอาหารแลกเปลี่ยน
พร้ อมแสดงตัวอย่างการคํานวณหน้ า
ชั้นเรียน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. หุ่นจําลองอาหาร

ผูส้ อน
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์
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อาหารสําหรับโรคความดันโลหิตสูง และ
หลอดเลือดแดงตีบ
อาหารสําหรับโรคมะเร็ง

2

15-16

อาหารสําหรับโรคไต

4

17-18

สอบปลายภาค

14

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
2. เอกสารประกอบการสอน

อ.นันทรัตน์

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่
ใช้
1. ชี้แจงการเรียน
2. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์พอยต์
3. อธิบายพร้ อมแสดงวัสดุและ
อุปกรณ์สาํ หรับงานด้ านโภชนาการ
ได้ แก่ เครื่องชั่งนํา้ หนักทศนิยม 2
ตําแหน่ง เครื่องปั่นผสม เครื่องปั่น
เกล็ดเลือด และ Spectrophotometer
เป็ นต้ น
ให้ นิสติ ผลัดกันตรวจวัดการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย ได้ แก่
นํา้ หนัก เส้นรอบเอว เส้ นรอบสะโพก
และตรวจวัดความดัน โดยนําค่า
นํา้ หนักและส่วนสูงมาคํานวณหาค่า
BMI
นําข้ อมูลที่ได้ จากสัปดาห์ท่ี มา plot
กราฟด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แปลความหมาย นําเสนอหน้ าชั้น
เรียบเรียงข้ อมูลที่ได้ และจําลอง
สถานการณ์ให้ ท้งั หมดเป็ นกลุ่มคนที่
ตั้งครรภ์ ให้ นิสติ เลือกแนะนําลักษณะ
อาหารและการเพิ่มนํา้ หนักที่เหมาะสม
ให้ นิสติ ฝึ กเตรียมอาหารสําหรับเด็ก
ในช่วงวัยต่างๆ พร้ อมวิเคราะห์ว่า
อาหารสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัยมีความ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ผูส้ อน

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

1.2 ปฏิบตั ิการ
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จํ านวน
(ชม.)
3

1

วัสดุและอุปกรณ์ท่จี าํ เป็ นสําหรับงานด้ าน
โภชนาการ

2

ปฏิบตั กิ ารที่ 1 การสํารวจภาวะโภชนาการ
ของนิสติ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและโภชนาการ

3

3

ปฏิบตั กิ ารที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการสํารวจ
ด้ วย Excel และประเมินภาวะโภชนาการเพื่อ
ออกแบบอาหารสําหรับกรณีต้งั ครรภ์

3

4

ปฏิบตั กิ ารที่ 3 การเตรียมอาหารเด็ก

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.นันทรัตน์

อ.อุลิสาณ์

อ.พรรณทิพา

อ.พรรณทิพา
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5

ปฏิบตั กิ ารที่ 4 วิเคราะห์วารสารต่างประเทศ
ที่มเี นื้อหาที่เกี่ยวข้ องกับส่วนประกอบที่สาํ คัญ
ของอาหารสําหรับบุคคลวัยต่างๆ

3

6

ปฏิบตั กิ ารที่ 5 เจลโภชนาการ

3

7

ปฏิบตั กิ ารที่ 6 อาหารทางสายให้ อาหาร

3

8

ปฏิบตั กิ ารที่ 7 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
กลูโคสโดยใช้ ชุดทดสอบ และฝึ กใช้ หุ่นจําลอง
อาหาร

9
10

สอบกลางภาค
ปฏิบตั กิ ารที่ 8 การคํานวณอาหารแลกเปลี่ยน
(ฝึ กคํานวณและคิดสูตร)

11

ปฏิบตั กิ ารที่ 9 จัดอาหารให้ เหมาะสมกับ
สภาวะการเจ็บป่ วย

3

12

ปฏิบตั กิ ารที่ 10 การลดเกลือโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร

3

13

ปฏิบตั กิ ารที่ 11 วิเคราะห์ข้อมูลวารสาร
ต่างประเทศที่มขี ้ อมูลเกี่ยวกับการฟื้ นฟูระบบ
ภูมคิ ้ ุมกัน

3

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้ นิสติ ฝึ กอ่านและวิเคราะห์วารสาร
ต่างประเทศที่มเี นื้อหาเกี่ยวข้ องกับ
ส่วนประกอบที่สาํ คัญของอาหาร
สําหรับบุคคลต่างๆ
ฝึ กเตรียมอาหารอ่อนที่เหมาะสําหรับ
ผู้ท่มี ภี าวะผิดปกติในช่องปากหรือเป็ น
แผลที่กระเพาะอาหาร
ให้ นิสติ ฝึ กเตรียมอาหารทางสายให้
อาหาร โดยแบ่งเป็ น 3 สูตร คือ สูตร
ธรรมดา สูตรเบาหวาน และสูตร
มะเร็ง
ให้ นิสติ ฝึ กการวิเคราะห์ปริมาณ
กลูโคสโดยใช้ ชุดทดสอบ (ใช้ เลือด
จําลองเป็ นตัวอย่าง) พร้ อมกับให้ จด
บันทึกปริมาณและขนาดอาหารของ
หุ่นจําลองอาหาร เพื่อให้ เกิดการจดจํา
อาจารย์กาํ หนด case ผู้ป่วยโรคต่างๆ
จากนั้นให้ นิสติ แต่ละกลุ่มนําข้ อมูลไป
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของโรค
เพื่อกําหนดลักษณะอาหาร จากนั้นให้
คํานวณปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม
กับโรคที่เป็ น โดยยึดหลักตามรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน จัดตารางอาหาร
จํานวน 3 มื้อ
ให้ นิสติ นําข้ อมูลที่ได้ จากการคํานวณ
ตามรายการอาหารแลกเปลี่ยนใน
สัปดาห์ท่ี 10 มาฝึ กประกอบอาหาร
ให้ นิสติ ฝึ กทดลองลดปริมาณเกลือ
หรือทดแทนเกลือด้ วยสารอื่นใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ให้ นิสติ ฝึ กอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้ จากวารสารต่างประเทศ จากนั้นให้
สรุปและนําเสนอหน้ าชั้นเรียน

อ.อุลิสาณ์

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

อ.อุลิสาณ์

อ.นันทรัตน์

อ.อุลิสาณ์
อ.พรรณทิพา
อ.พรรณทิพา
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14

ปฏิบตั กิ ารที่ 12 อาหารโปรตีนสูง

3

15

จัดทําเอกสารเพื่อเผยแพร่โดยใช้ ข้อมูลจาก
ปฏิบตั กิ ารที่ 10-11

3

16

ออกเผยแพร่ความรู้ท่ี จ.นครนายก
(โครงการบริการวิชาการ)

3

17-18

อ.นันทรัตน์

ให้ นิสติ ฝึ กทดลองทําอาหารโปรตีนสูง
จากการใช้ โปรตีนผสมร่วมกันระหว่าง
นมถั่วเหลืองกับไข่ขาว ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ มลี ักษณะคล้ ายเต้ าหู้
โดยอาหารดังกล่าวเป็ นอาหารที่เหมาะ
สําหรับผู้ป่วยโรคไตที่ล้างช่องท้ อง
ให้ นิสติ นําข้ อมูลที่ได้ จากปฏิบตั กิ ารที่
10-11 มาจัดทําเป็ นเอกสารสําหรับ
เผยแพร่
ให้ นิสติ นําข้ อมูลที่ได้ จากปฏิบตั กิ าร
สัปดาห์ท่ี 10-11 และ 15 ไป
เผยแพร่ความรู้

อ.นันทรัตน์
อ.นันทรัตน์

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.2
2.1
3.2, 3.3, 3.4
1.3, 1.4
4.2

กิจกรรมการประเมิน
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค

-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
1.1, 1.2, 1.5 -การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และอภิปราย
กรณีศึกษาและสิ่งที่ได้ จากปฏิบัติการในชั้นเรียน
2.1, 2.3
3.2, 3.3, 3.4 -จัดทํารายงาน
4.1, 4.2
- จัดทําเอกสารเผยแพร่และความพึงพอใจของผู้ท่ี
5.1, 5.2, 5.5, ได้ รับเอกสารเผยแพร่ท่นี ิสติ จัดทํา
5.7

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กําหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17-18

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดาห์

5%

3-7, 10,
12-14

10%

15-16

5%

40%
40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลักที่กําหนด
-นันทรัตน์ ณ นครพนม. 2556. เอกสารประกอบการสอน หลักโภชนาการในสภาพปกติและ
พยาธิสภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-นันทรัตน์ ณ นครพนม. 2556. คู่มือปฏิบัติการ หลักโภชนาการในสภาพปกติและ
พยาธิสภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยายหัวข้ อวงจรชีวิตของมนุษย์ อาหารสําหรับหญิงตั้งครรภ์และ
ให้ นมบุตรอาหารสําหรับทารก เด็กวัยก่อนเรียน และเด็กวัยเรียน อาหารสําหรับเด็กวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และ
วัยสูงอายุอาหารกับความเจ็บป่ วย อาหารสําหรับโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร ตับ และถุงนํา้ ดี อาหารสําหรับ
โรคเบาหวานอาหารสําหรับโรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดแดงตีบ อาหารสําหรับโรคมะเร็ง และอาหาร
สําหรับโรคไต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
Grosvenor, M.B. and L.A. Smolin. 2002. Nutrition from Science to Life. Harcourt College, New York.
Lutz, C.A. and K.R. Przytulski. 1994. Nutrition and Diet Therapy. F.A. Davis, Philadelphia.
Passmore, R. and Eastwood, M.A. 1986. Human Nutrition and Dietetics. 8th Edition. Longman Group,
Hong Kong.
Tamparo, C.D. and M.A. Lewis. 1995. Disease of the Human Body. Davis, New York.
Williams, S.R. 1995. Basic Nutrition and Diet Therapy. Mosby Year Book, Misscouri.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับโภชนาการ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สํา หรั บ การทวนสอบระดั บ รายวิ ชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รมอบหมายให้ อ าจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดําเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และนํา เสนอแผนการปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าในรายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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