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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  

SD206  โภชนาการเพ่ือสขุภาพ (Nutrition for Health)   
2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หนว่ยกิต     3(3-0-6)   
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกิจอาหาร 
เป็นวิชาเอก-บงัคบั ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ดร.เสาวนีย์  เอีย้วสกลุรัตน์  

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน 
 ภาคต้น ปีการศกึษา 2558 / ชัน้ปีท่ี 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ST185 ชีวเคมีอาหารเบือ้งต้น (ST185 Fundamentals of Food Biochemistry) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไมมี่  

8. สถานที่เรียน    
 มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 7 สิงหาคม2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพ่ือให้ทราบและเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกลุท่ีมีอยูใ่นอาหารตอ่สขุภาพร่างกาย  
2) เพ่ือให้ทราบและเข้าใจความต้องการสารอาหารและพลงังานของคนวยัตา่งๆ ในแตล่ะวนั   

3) เพ่ือให้เข้าใจการใช้ฉลากโภชนาการและการกลา่วอ้างทางโภชนาการของผลิตภณัฑ์อาหารตา่ง ๆ  
4) เพ่ือให้ทราบและมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาทางโภชนาการและแนวทางการปอ้งกนัโรคท่ีสมัพนัธ์

กบัอาหาร  
5) เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถน าความรู้ท่ีเรียนไปประยกุต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้มีสขุภาพ

ท่ีดีและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานในอนาคต 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ไมมี่  
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

บทบาทและหน้าท่ีของสารชีวโมเลกลุ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบัร่างกาย ความต้องการ
สารอาหารในแตล่ะวนั  คณุคา่ทางโภชนาการของอาหารกบัสขุภาพ ฉลากโภชนาการ การกลา่วอ้างทาง
โภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการในปัจจบุนัและแนวทางการปอ้งกนัการเกิดโรคท่ีสมัพนัธ์กบัอาหาร 
2. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45ชัว่โมง/ ภาค
การศกึษา 

- - 6 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

1 ชัว่โมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมท่ีต้องพฒันา 

- ให้นกัศกึษาตระหนกัและมีความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้มอบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของ
กลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย มีวินยัตอ่การเรียน สง่มอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการ
แสดงออกทางความคดิของผู้ ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคดิเห็นของเพ่ือนในชัน้เรียน  

1.2 วิธีการสอน 

- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน  
- เน้นการเข้าชัน้ เรียนตรงเวลาและการแตง่กายให้เป็นตามระเบียบของมหาวิทยาลยั  
- มอบหมายให้นกัศกึษาท างานเป็นกลุม่ ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุม่ ฝึกความรับผิดชอบ  

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากพฤตกิรรมของนกัศกึษา การตรงตอ่เวลาของนกัศกึษาในการเข้าชัน้เรียนการสง่  

งานท่ีได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากพฤตกิรรมการเรียนและการสอบ 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ  

- เรียนรู้และ เข้าใจเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายเก่ียวกบั บทบาทและหน้าท่ีของสารชีว
โมเลกลุท่ีมีในอาหารตอ่สขุภาพร่างกาย  รู้เก่ียวกบัความต้องการพลงังานและสารอาหารในแตล่ะวนัของ
บคุคลวยัตา่ง ๆเข้าใจข้อมลูในฉลากโภชนาการในผลิตภณัฑ์อาหาร 

- สามารถน าความรู้ไป ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและงานอาชีพ  เรียนรู้และเข้าใจและสามารถ
ปอ้งกนัปัญหาของโรคท่ีสมัพนัธ์กบัอาหาร 
- สามารถ แสวงหาความรู้จากงานวิจยั  หรือแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ  

2.2 วิธีการสอน 

- ใช้การสอนบรรยายแบบ Active Learning โดยเน้นให้นกัศกึษาหาทางค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ
และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือภายในกลุม่ โดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาเบือ้งต้นร่วมกบัการสอน
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แบบ Hybrid learning การสอนแบบศกึษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต   
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินพฤตกิรรมในชัน้เรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและ 
สอบปลายภาค) 
- ประเมินจากการท ารายงานทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ ความสนใจการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน  การน าเสนอ
หน้าชัน้เรียนรายงานการศกึษาค้นคว้าของนกัศกึษา  

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีต้องพฒันา 

 - ทกัษะการคดิวิเคราะห์ การแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหาท่ีทราบในชัน้เรียนหรืองานท่ีมอบหมายให้
ค้นหาค าตอบเพ่ือได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหานัน้ๆ   

3.2 วิธีการสอน 

- ฝึกวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียนและการแสดงความคดิเห็นตอ่ปัญหา และระดมสมองในการแก้ไข  

ปัญหา ศกึษาจากตวัอยา่งตามประเดน็ปัญหาท่ีก าหนดไว้แล้ว  

3.3 วิธีการประเมินผล 

 -ประเมินจากการวิเคราะห์ปัญหาในชัน้เรียน การทดสอบยอ่ย การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพฒันา  

-  เน้นการท างานร่วมกนั การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ ร่วมงานโดยมีการท างานเป็นกลุม่ซึง่จะต้อง  

ชว่ยเหลือแบง่งานยอ่ยโดยมอบหมายให้ชว่ยกนัค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิ เพื่อใช้ วิเคราะห์ปัญหา เขียนรายงาน
และเสนอแนวทางการวิเคราะห์ปัญหา โจทย์หรือกรณีศกึษาในชัน้เรียน 

4.2 วิธีการสอน 

- สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนโดยมีกิจกรรมท างานเป็นรายบคุคลและกลุม่ตามภาระ
งานท่ีมอบหมาย เพ่ือให้นกัศกึษามีความรับผิดชอบและท างานได้กบัผู้ อ่ืนได้  

4.3 วิธีการประเมินผล 

 การประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีสว่นร่วมในชัน้เรียน และประเมินผลงานจากรายงานของ
นกัศกึษา 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา  

- การค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  
- การน าเสนอข้อมลูให้เข้าใจง่าย  
- การใช้ Power point ในการน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมาย 
- การวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางสถิตท่ีิเหมาะสมในการแก้ปัญหา  

5.2 วิธีการสอน 

- การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมลูเป็นตวัอยา่งจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต การน าเสนอโดยใช้ 
PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรียนการเลือกวิธีการน าเสนอท่ีเข้าใจง่าย อยา่งเป็นระบบ 

- จดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
หลากหลายและเหมาะสม 

- จดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้การวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี  

เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา การทดสอบในชัน้ 
เรียน โดยพิจารณาจากความสามารถในการใช้ทกัษะการวิเคราะห์ การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือน าเสนอ อธิบาย และอภิปรายผลงานได้อยา่งเหมาะสม 
 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Student – Centered Approach) 

การบรรยาย (Lecture)  การเรียนรู้โดยใช้หวัข้อปัญหา (Problem-based Learning) 

 □การฝึกปฏิบตั ิ(Practice) □การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □การอภิปราย (Discussion)□ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวิจยั (Research-based-Learning) 
 □การสมัมนา (Seminar) 
 การเรียนรู้ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-Learning) 

 □กรณีศกึษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).......................................           
 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
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 รูปภาพ (Pictures)  ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 ของจริง (Authentic Material)  

 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 
 □อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         

 กิจกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 
 การค้นคว้าข้อมลู (Data/Information Search)  □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming) □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 การน าเสนอ (Presentation)  □การส ารวจข้อมลู (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play) □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)  □การศกึษาดงูาน (Field Trip) 

□ อ่ืนๆ (ระบ)ุ Others(Please specify)...................................................................................  
 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

1 บทน า  3 บรรยาย / Power Point  ดร.เสาวนีย์  เอีย้วสกลุรัตน์ 

2-5  สารชวีโมเลกุลต่อรา่งกาย : 
คารโ์บไฮเดรต โปรตนี 
ไขมนั 

12 บรรยาย / Power Point  

6  พลงังานในรา่งกาย และ 
พลงังานจากอาหาร   
ความส าคญัของวติามนิ
และแรธ่าตุ 

3 บรรยาย / Power Point  

7 ความตอ้งการพลงังานและ
สารอาหารในแต่ละวนั 

3 บรรยาย / Power Point 

8 สอบกลางภาค 
9 คุณค่าทางโภชนาการของ 3 บรรยาย / Power Point  ดร.เสาวนีย์  เอีย้วสกลุรัตน์ 
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อาหารและการประเมนิ
ภาวะโภชนาการ 

10-11 ฉลากโภชนาการและการ
กล่าวอา้งทางโภชนาการ 

6 บรรยาย / Power Point  ดร.เสาวนีย์  เอีย้วสกลุรัตน์ 

12-16 ปัญหาทางโภชนาการและ
แนวทางการแกไ้ข 

15 บรรยาย / Power Point  

17 สอบปลายภาค 

  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

1 คุณธรรม จริยธรรม  
(1)มีวนิยั ตรงเวลา และมีความ 
รับผดิชอบสูงทั้งต่อตนเอง วชิาชีพและ
สังคม 
(2) แสดงความช่ือสัตยสุ์จริตอยา่ง
สม ่าเสมอ 
(3) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยคุณธรรมและ
จริยธรรม 
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑข์อง
องคก์รและสังคม 

 
1) การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการ
รับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายการ
ส่งการบา้น/งาน 
 
(2) การรับผดิชอบในงานกลุ่มท่ี
มอบหมาย 
(3) การรับผดิชอบในงานกลุ่มท่ี
มอบหมาย 
(4) การปฏิบติัตามระเบียบของ
มหาวทิยาลยั 

1-16 

2 ความรู้ 
(1) มีความรู้ในวชิา ST181ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงกบัการจดัการธุรกิจอาหารได ้ 
(2) เขา้ใจหลกัการและทฤษฎีในวชิา 
ST181 ท่ีเนน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

 
(1) การตอบค าถาม 
 
(2) การตอบค าถาม การท ารายงาน
และการสอบ 

1 - 16 
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จดัการธุรกิจอาหาร 
(3) สามารถน าหลกัการและทฤษฎีไป
ประยกุต ์
(4) เขา้ใจและสามารถน าความรู้ในวชิาน้ี
ไปประยกุตร่์วมกบัวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
และน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในดา้นการ
จดัการธุรกิจอาหาร 

 
(3) การตอบค าถาม และการสอบ 
 
(4) การตอบค าถาม และการสอบ 

3 ทกัษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการวเิคราะห์
สถานการณ์โดยใชห้ลกัการท่ีไดเ้รียนมา
ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์
ในสถานการณ์จริงได ้
(2) สามารถแกปั้ญหาทางการจดัการ
ธุรกิจอาหารไดโ้ดยน าหลกัการต่างๆมา
อา้งอิงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีความใฝ่หาความรู้ 

 
1) การน าเสนอรายงาน การท า
รายงานและงานท่ีมอบหมาย 
 
 
(2) การน าเสนอรายงาน การท า
รายงานและงานท่ีมอบหมาย 
 
(3) การน าเสนอรายงาน การท า
รายงานและงานท่ีมอบหมาย 

8,17 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์
และวฒันธรรมองคก์ร 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานใน
องคก์รและบุคคลทัว่ไป 
(5) มีภาวะผูน้ า 

 
 
(1) การท างานกลุ่มท่ีมอบหมาย 
(2) ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
(3) การท างานกลุ่มท่ีมอบหมายและ
การปฏิบติัตามขอ้ตกลงและระเบียบ 
(4) การท างานกลุ่มท่ีมอบหมาย 
 
(5) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การน าเสนอผลงาน 

1-16 

5 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและ  1-16 
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เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1) มีทกัษะการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การเก็บรวมรวมขอ้มูล และการน าเสนอ 
 
 
(3) ใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การวเิคราะห์และน าเสนอ 

 
(1) การน าเสนอผลงานและการท า
รายงาน 
(2) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การน าเสนอผลงานการตอบขอ้
ซกัถามในชั้นเรียนและในการ
น าเสนอผลงาน 
(3) การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การน าเสนอผลงาน 

 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเข้าเรียน
ภาคปฏิบัต ิการเขียนรายงาน การสอบย่อย   
การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

สัปดาห์ที่
ก าหนด 

สัดส่วนของ 
การประเมินผล 

1 การน าเสนอรายงาน งานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย และการ
ค้นคว้าเพิ่มเตมิ 

1-16 15% 

2 การสอบยอ่ย  1-16 20% 
3 การสอบกลางภาค 8 30% 
4 การสอบปลายภาค 17 35% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสาร 
เอกสารประกอบการสอนวชิาSD206 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 
ผูเ้รยีบเรยีง   อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์ เอีย้วสกุลรตัน์   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1.กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข. ขอ้ก าหนดสารอาหารทีค่วรไดร้บัประจ าวนัและแนวทางการ   
บรโิภคอาหารส าหรบัคนไทย. 2532 กรงุเทพมหานคร :โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 
2. คณะกรรมการจดัท าขอ้ก าหนดสารอาหารทีค่วรไดร้บัประจ าวนัส าหรบัคนไทย.  ปรมิาณสารอาหาร  
อา้งองิทีค่วรไดร้บัประจ าวนัส าหรบัคนไทย พ.ศ. 2546 . 2546 กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพอ์งคก์าร 
รบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ(์รสพ).  



มคอ 3                                                                              10 
 

ผลติบัณฑิตท่ีเช่ียวชาญ สรรสร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ ประสานเครือข่ายธุรกจิและสังคมสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 
 

3. คณะท างานจดัท าขอ้ปฏบิตักิารกนิอาหารเพื่อสุขภาพทีด่ขีองคนไทย . คู่มอืธงโภชนาการ กนิพอดี 
สุขทีัว่ไทย. 2543 นนทบุร ี:โรงพมิพ ์องคก์ารรบัส่งสนิคา้และพสัดุภณัฑ(์รสพ).  
4. ทศัณวีรรณ ภู่อารยี์. โภชนาการมนุษย์. 2537 กรงุเทพมหานคร : ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์คณะ-     
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร . 
5. นิธยิา รตันาปนนท์. หลกัการแปรรปูอาหารเบือ้งตน้. 2544  กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพ์ – 
โอเดยีนสโตร.์ 
6. นิธยิา รตันาปนนท ์และวบิลูย ์รตันาปนนท์. โภชนศาสตรเ์บือ้งตน้. 2537 กรงุเทพมหานคร :         
ส านกัพมิพโ์อเดยีนสโตร์. 
7. สมใจ วชิยัดษิฐ.์ “โภชนาการ-รากฐานของสุขภาพดถีว้นหน้า” ใน โภชนาการสาร : 2535 ; 26 :  
39-45. 
8. เสาวนีย ์เอีย้วสกุลรตัน์ เอกสารประกอบการสอนวชิาโภชนศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ  
เทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
9. อาร ีวลัยะเสวแีละคณะ. โรคโภชนาการเล่ม 1. 2523 กรงุเทพมหานคร :โรงพมิพบ์ ารงุนุกูลกจิ. 
10. อาร ีวลัยะเสวแีละคณะ. โรคโภชนาการ เล่ม 2. 2525 กรงุเทพมหานคร :สนิประสทิธิก์ารพมิพ์. 
11. Brody, T. Nutritional Biochemistry. 1994 California : Academic Press. 
12.Cataldo, C.B., DeBruyne, L.K. and Whitney, E.N. Nutrition and Diettheraphy : principle  
and practice. 5th ed., 1999 New York : Wadsworth Publishing Company. 
13.Fellows, P.J. Food Processing Technology Principles and Practice. 2nd ed.,2000  
Cornwall :Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 
14. Kadam, S.S. and Salunkhe, D.K. Vegetables in Human Nutrition. In Handbook of  

Vegetable Science and Technology Production, Composition, Storage and  
Processing, Salunkhe, D.K. and  Kadam, S.S. ed. 1998 New York : Marcel  
Dekker, pp. 695 – 703. 

15. Murry, R.R., et al. Harper’s Biochemistry. 1993 Connecticut : Prentice Hall International. 
16. Smolin, L.A. and Grosvenor, M.B. Nutrition Science and Applications. 1998 New York :  
              Saunders College Publishing. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- เวปไซต์ตา่ง ๆ  แผน่พบั  โมเดล   เอกสารงานวิจยั/บทความตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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         ให้นกัศกึษาทกุคนท าการประเมนิการสอนของอาจารย์ผา่นเ ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลยัและ
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบตามบทเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน  
สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนกลยทุธ์การสอนทกุภาคการศกึษา เพ่ือจดัท า มคอ 5 โดยในปี 
2557 ได้เสนอให้ปรับการให้การบ้าน ซึง่จะด าเนินการเพิ่มการบ้านให้มากขึน้ในปี 2558  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ผู้สอนพิจารณาจากผลการทดสอบ รวมทัง้สาขา วิชามีคณะกรรมการประเมินผลการศกึษา ประเมินข้อสอบ
และผลการสอบ ความเหมาะสมของการให้คะแนน และระดบัขัน้คะแนน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนกัศกึษา  คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนเนือ้หาและกลยทุธ์ท่ีใช้สอน 
 


