
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา HEC ๑๓๐๒ รายวชิา โภชนาการ (Nutrition) 

สาขาวชิา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา    HEC ๑๓๐๒ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  โภชนาการ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Nutrition 

๒. จำนวนหน่วยกติ   ๓  หน่วยกติ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์    
๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะ 

๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารยส์กุลตรา  ค้ำชู 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  อาจารยส์กุลตรา  ค้ำชู 
  

๕.  สถานที่ติดต่อ ตึก ๒๕ คหกรรมศาสตร์ ช้ัน ๒ ห้องพักอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    / E – Mail. sakuntra.ku@ssru.ac.th    
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑ /  ๒๕๖๔ ช้ันปีที ่๑  
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๓๐ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  (ถา้มี)    ไมม่ ี
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกนั (Co-requisites)(ถา้มี)   ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน     อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มเรียน : ๐๐๑ วันเวลาเรียน : อังคาร ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น.  หอ้งเรียน : ๒๓/๒๓๓๓ 
 กลุ่มเรียน : ๐๐๒ วันเวลาเรียน : จันทร์ ๑๓:๐๐-๑๖.๐๐ น.   ห้องเรียน : ๒๓/๒๓๓๓ 
๑๐.วันที่จัดทำหรอืปรับปรุง  วันที ่๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจความหมาย ประวัติและความสำคัญโภชนการที่มีต่อสุขภาพสารอาหาร
พื้นฐาน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่  และน้ำ ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย โภชนบัญญัติ ฉลาก
โภชนาการ  
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อโดยเพิ่มเอกสารและข้อมูลที่สำคัญโดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาหารสำหรับแต่ละช่วงวัยและภาวะพิเศษ เนื่องด้วยโภชนาการไม่ดีส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  
เป็นต้น ในกรณีนี้เนื่องจากได้มีปรับปรุงรายวิชาโภชนาการ สอดคล้องกับ มคอ. ๒ ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา และได้
พิจารณา Curriculum Mapping ด้วย 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
๑. คำอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) ความหมาย ประวัติ และความสำคัญของอาหารและโภชนาการ  สารอาหารพื้นฐาน โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่และน้ำ  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย บริโภคนิสัยของคนไทย  โภชนบัญญัติ ฉลาก
โภชนาการ 
  (ภาษาอังกฤษ) Meaning, history and the importance of food and nutrition, The basic nutrients such as protein 
fat carbohydrate vitamin mineral and water , nutritional problems in Thailand, Consumption habits of Thai people 
,nutrition commandment ,nutrition facts label. 
 
๒. จำนวนชั่วโมงทีใ่ชต้่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความตอ้งการ
ของนักศกึษาเฉพาะราย 

- ๖ ชั่วโมง/สัปดาห ์
 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์ ช้ัน ๒ อาคาร ๒๕ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข  ๐๘๑-๙๑๕๕๕๙๑ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) sakuntra๙๐@gmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)..๐๘๑๙๑๕๕๕๙๑ 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)................................................................................... 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

 ๑.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
                      (๑) เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต  

 (๒) มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ  
                      (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                    (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    (๕) มีจติสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  

๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  นักศึกษาได้ศึกษาระบบการค้นควา้ข้อมูลในทุกรูปแบบ 
(๒)  นักศึกษารู้รูปแบบการนำเสนองานที่ค้นควา้อาหารและโภชนาการที่ก้าวหน้าในปัจจบุัน 
(๓)  นักศึกษาเขยีนงานด้านคหกรรมศาสตรด์้วยความหลากหลายตามข้อมลูทางวิชาการและ

เอกสารอ้างอิง 
(๔)  นักศึกษาฝึกวเิคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู อยา่งตรงประเด็น 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พฤติกรรมการเขา้เรียน  การทำงาน การแต่งกาย วาจา กริยิามารยาท  
(๒)  สง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให ้และตรงตามเวลาที่กำหนด  
(๓)  มีการอา้งองิเอกสารที่ไดน้ำมาทำรายงาน  อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
(๔)  ประเมินผลการวเิคราะหก์รณีศึกษา สรุป และนำเสนอ 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
       (๑) มีความรู้และความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในศาสตร์ด้านคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  
โภชนาการและการบริการด้านอาหาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงาน 
       (๒) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
แก้ปัญหาในการทำงาน 
       (๓) สามารถบูรณาการความรู้ในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                   (๔) สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวิชาที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  การบรรยาย  อภิปราย  ชมสื่อที่เกี่ยวข้อง 
(๒)  การทำงานกลุม่ การนำเสนอ  ระดมความคดิ การศึกษาสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์  อภิปรายสรุปความรู้

ที่ได้รับร่วมกันจากสถานการณ์ปัจจุบันด้านอาหารและโภชนาการ 
(๓)  การนำเสนอสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ อาหารสำหรับแตล่ะช่วงวัยและภาวะพิเศษ เนื่อง

ด้วยโภชนาการไม่ดสี่งผลต่อสขุภาพและคุณภาพชีวติทั้งปัจจุบันและอนาคต   
(๔)  การจัดแสดงความคดิเหน็และเรียนรูท้างด้านอาหารทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเน้นการให้ความรู้

ด้านอาหารและโภชนาการตลอดจนความปลอดภยัต่อผู้บรโิภคสารอาหารพืน้ฐาน โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
วิตามิน เกลือแร่และนำ้  ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย บรโิภคนิสัยของคนไทย  โภชนบัญญัติ ฉลากโภชนาการ 
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(๕) มแีผนการนำความรู้และประสบการณ์จากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน  
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยที่ดำเนินการ หลัง จากการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

เสร็จสิ้นแล้ว และเสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น) 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  ประเมนิผลจาก การแสดงความคดิเห็น การสอบกลางภาคและปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการและทฤษฎอีาหารและโภชนาการ 

(๒)  การนำเสนองานที่เกี่ยวขอ้งทางด้านอาหารและโภชนาการจากข้อมูลที่ค้นควา้ 
(๓)  การจัดการแสดงความคดิเห็นและเรียนรู้ทางดา้นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
(๔) การเขา้ร่วมสังเกตการณ์โครงการบรกิารวชิาการโดยนกัศึกษามีกิจกรรมหรอืมีส่วนร่วมกับโครงการ/

กจิกรรมทั้งทางด้านความรู ้หรอืการลงมอืปฏิบัติจริงกับชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
๓.ทักษะทางปัญญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
  (๑) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 
  (๒) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบภายใต้

สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  (๓) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจพ้ืนฐาน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  สอนทฤษฎใีนรายละเอียดของรายวิชาโภชนาการ 
(๒)  ปฏิบตัิการแสดงแนวคิดอาหารและโภชนาการสง่ผลตอ่ภาวะสุขภาพรา่งกายอาหารสำหรับแตล่ะช่วง

วัยและภาวะพิเศษ เนื่องด้วยโภชนาการไมด่ีสง่ผลตอ่สุขภาพและคุณภาพชวีิตทั้งปัจจุบนัและอนาคต   
(๓)  มอบหมายให้นักศึกษาไดก้ลับไปทบทวนในสิง่ที่เรยีนแต่ละสัปดาห์พรอ้มส่งงานสืบค้นตามเวลาที่

กำหนด 
(๔)  มอบหมายให้นักศึกษาทำบันทึกประวัติส่วนตัวเก่ียวสขุภาพของต้นเพื่อให้เกดิการฝกึแนวคิด การ 

แสดงออกทางความคดิดา้นการเรยีน การทำงานร่วมกันเปน็ทีม คดิและวิเคราะห ์แก้ปัญหาที่เกดิขึน้ได้ตาม
สถานการณ์ เขา้ใจและนำเสนอข้อมลูวิชาการได้อย่างชัดเจนตรงประเดน็ 
๓.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑)  สอบทฤษฎี สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ข้อสอบที่วัดหลักการและทฤษฎกีาร รวมถงึการ 
วิเคราะห์ข้อมลูทางวิชาการ 

(๒)  ประเมนิผลจากการเขยีนงานจากขอ้มูลทีส่ืบค้น การนำเสนองาน การฝกึบันทึกประวัติสุขภาพ 
(๓)  ประเมินผลจากการจัดแสดงแนวคดิทางวิชาการ อาหารสำหรับแตล่ะช่วงวยัและภาวะพิเศษ เนือ่งด้วย

โภชนาการไม่ดสี่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชวีิตทั้งปัจจุบนัและอนาคต   
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
       (๑)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งใน 
บทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
       (๒)  มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง และรับผิดชอบงานของกลุ่ม 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

       (๓)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายจัดกจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์  สงัเคราะหง์านร่วมกันผ่านกรณีศึกษา หรอืเนือ้หาจากสือ่ที่
เก่ียวข้อง 
(๒)  งานรายบุคคล และ กลุม่ 
(๓)  การนำเสนอรายงานทางคหกรรมศาสตร์ในข้อมลูที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและโภชนาการ  

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิตนเองและเพื่อน  
(๒)  ประเมนิจากรายงานทีน่ำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
(๓)  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
(๔)  ประเมินจากการฝึกปฏิบัติกจิกรรม พฤติกรรมการทำงานเป็นทมี 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จำเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 
 (๒)  สามารถแนะนำประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวจิัยทางสุขภาพร่างกายต่อภาวะโภชนาการบุคคลอย่างสรา้งสรรค์ 
 (๓)  สามารถสือ่สารอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลอืกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ
อย่างเหมาะสม  
 (๔)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จากเว็บไซตส์ื่อการสอน E-Learning และทำรายงาน โดย
เน้นการ นำตัวเลข หรอืมีสถิตอิ้างองิ จากแหลง่ที่มาขอ้มลูทีน่่าเชื่อถือ 
(๒) นำเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(๓) การวิเคราะห์ข้อมลูจากกรณศีึกษา 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี    
(๒) ประเมินจากการมสี่วนร่วมในกจิกรรม การอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

๖. ด้านอื่นๆ 

  ไม่ม ี

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนะนำรายวชิาโภชนาการ 

บทท่ี ๑ บทนำ 

ความหมาย ประวัติและความสำคัญของ

วชิาโภชนาการ 

-ความหมายของวชิาโภชนาการ 

-ประวัตวิชิาโภชนาการ 

-ความสำคัญ ของโภชนาการท่ีมีต่อ

สุขภาพอนามัย 

-ความหมายของคำว่า “อาหาร” 

-อาหารหลัก ๕ หมู่ 

-อาหารสมส่วน 

-หลักการจัดอาหารสมส่วน 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

- ชี้แจงรายละเอยีดของรายวชิา 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

-แจ้งกฎ กตกิา มารยาทในการเรียนการ

สอน 

- แนะนำหนังสอื และ website 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้”ความหมาย ประวัตแิละ

ความสำคัญของวิชาโภชนาการ” 

๓. ความสำคญัอาหารหลัก ๕ หมู่ และ

สารอาหารท่ีได้รับในอาหารแต่ละหมู่ 

๔. การนำอาหารหลัก ๕ หมู่ ไป

ประยุกต์ใช้ในรายการอาหาร สามารถบอก

สารอาหารท่ีจะได้รับ 

๕. นักศกึษาบอกหลักการจัดอาหารสม

ส่วนได ้

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๒ บทท่ี ๒ สารอาหารคาร์โบไฮเดรต 

-ประเภทของคาร์โบไฮเดรต 

-ประเภทของคาร์โบไฮ เดรตในทาง

โภชนาการ 

-ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม ส ำ คั ญ ข อ ง

คาร์โบไฮเดรตต่อร่างกาย 

-แหล่งอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรต 

-ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน 

-ผลจากการได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยไป 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยายทางออนไลน ์

๒. ความรู้”สารอาหารคาร์โบไฮเดตร” 

๓. นักศึกษาบอกความสำคัญของ

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

-ผลจากการได้รับคาร์โบไฮเดรตมากไป 

-คาร์โบไฮเดรตกับการเกิดมะเร็ง 

คาร์โบไฮเดรตท่ีมีต่อสุขภาพร่างกายได ้

๔. นักศกึษาสามารถบอกแหล่ง หนา้ที่และ

ปริมาณความต้องการคาร์โบไฮเดตรท่ี

จำเป็นต่อร่างกาย 

๕.นักศกึษาสามารถบอกประเภทของ

คาร์โบไฮเดรตตามโมเลกุลนำ้ตาลและค่า

ดัชนนีำ้ตาลในคาร์โบไฮเดรต 

๓ บทท่ี ๓ สารอาหารไขมัน 

-ลิพิด 

-ประเภทของกรดไขมัน 

-ประเภทของกรดไขมันในทางโภชนาการ 

-หน้าท่ีและความสำคัญของไขมันต่อ

ร่างกาย 

-แหล่งอาหารท่ีให้ไขมัน 

-ปริมาณที่ควรได้รับไขมันต่อวัน 

-ผลจากการได้รับไขมันน้อยไป 

-ผลจากการได้รับไขมันมากไป 

-คาร์โบไฮเดรตกับการเกิดมะเร็ง 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพือ่นัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยายทางออ 

๒. ความรู้”สารอาหารไขมัน” 

๓. นักศึกษาบอกความสำคัญ การได้รับ

ของไขมันท่ีมีต่อสุขภาพร่างกานไลนย์ท้ัง

ประโยชน์และโทษ 

๔. นกัศกึษาสามารถบอกแหล่ง หนา้ที่และ

ปริมาณความต้องการไขมันท่ีจำเป็นต่อ

ร่างกายในแต่ละวัน 

๕.นักศกึษาสามารถบอกแหล่งท่ีมาของ

กรดไขมันชนิดอิ่มตัวและกรดไขมันชนดิไม่

อิ่ม ต่อความจำเป็นต่อร่างกาย 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๔ บทท่ี ๔ สารอาหารโปรตนี 

-ประเภทของโปรตนี 

-ประเภทของโปรตนีในทางโภชนาการ 

-หน้าท่ีและความสำคัญของโปรตีนต่อ

ร่างกาย 

-แหล่งอาหารท่ีมีโปรตนี 

-ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน 

-ผลจากการได้รับโปรตนีน้อยไป 

-ผลจากการได้รับโปรตนีมากไป 

-โปรตนีกับการเกิดมะเร็ง 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

บรรยายทางออนไลน์ 

๒. ความรู้”สารอาหารโปรตนี” 

๓. นักศกึษาบอกความสำคัญ การได้ได้รับ

โปรตนีท่ีมีต่อสุขภาพร่างกายท้ังประโยชน์

อาจารยส์กุลตรา  ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

และโทษ 

๔. นกัศกึษาสามารถบอกแหล่ง หนา้ที่และ

ปริมาณความต้องการโปรตนีท่ีจำเป็นต่อ

ร่างกายในแต่ละวัน 

๕.นักศกึษาสามารถบอกแหล่งท่ีมีมาของ

กรดอะมิโนชนิดจำเป็นต่อร่างกายและ

กรดอะมิโนชนิดไม่จำเป็น 

๕ บทท่ี ๕ สารอาหารวติามนิ 

-ประเภทของวิตามิน 

-ประเภทของวิตามินในทางโภชนาการ 

-หน้าท่ีและความสำคัญของวิตามินต่อ

ร่างกาย 

-แหล่งอาหารท่ีมีโปรตนี 

-ปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน 

-ผลจากการได้รับวติามนิน้อยไป 

-ผลจากการได้รับวติามนิมากไป 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้”สารอาหารวติามนิ” 

๓. นักศกึษาบอกความสำคัญของวิตามิน

แต่ละชนดิท่ีมีต่อสุขภาพร่างกายได้ 

๔. นักศกึษาสามารถบอกแหล่ง หนา้ที่และ

ปริมาณความต้องการวติามนิท่ีจำเป็นต่อ

ร่างกาย 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๖ บทท่ี  ๖ สารอาหารเกลือแร่ 

-ประเภทของเกลือแร่ 

-ประเภทของเกลือแร่ในทางโภชนาการ 

-หน้าท่ีและความสำคัญของวิตามินต่อ

ร่างกาย 

-ปริมาณเกลือแร่ท่ีร่างกายต้องการใน

ปริมาณน้อย 

-ปริมาณเกลือแร่ท่ีร่างกายต้องการใน

ปริมาณน้อย 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้”สารอาหารเกลือแร่” 

๓. นักศกึษาบอกความสำคัญของเกลือแร่

แต่ละชนดิท่ีมีต่อสุขภาพร่างกายได้ 

๔. นักศกึษาสามารถบอกแหล่ง หนา้ที่และ

ปริมาณความตอ้งการเกลือแร่ท่ีจำเป็นต่อ

ร่างกาย  

 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

๗ บทท่ี ๗ สารอาหารนำ้ 

-การกระจายของนำ้ในร่างกาย 

-หนา้ที่ของนำ้ต่อร่างกาย 

-การหมุนเวยีนของน้ำในร่างกาย 

-สมดุลนำ้ในร่างกาย  

-ปริมาณน้ำท่ีควรได้รับต่อวัน 

-ผลจากการได้รับนำ้น้อยไป 

-ผลจากการได้รับนำ้มากไป 

-แหล่งของนำ้ที่ร่างกายได้รับ 

-การดูดซึมน้ำและสารอิเลก็โทรไลต ์

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพือ่สุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพือ่นัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้ ”สารอาหารนำ้ ” 

๓. นักศึกษาบอกความสำคัญของน้ำท่ีมีต่อ

สุขภาพร่างกายได ้

๔. นักศกึษาสามารถบอกแหล่ง หน้าท่ีและ

ปริมาณความต้องการนำ้ของตนเองและ

ผู้อ่ืนได้     

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๘ สอบกลางภาค   อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๙ บทท่ี ๘ กระบวนการได้รับสารอาหาร 

-ความหิว ความอยาก และความอิ่ม 

-ระบบทางเดินอาหาร 

-ปากและกระพุ้งแก้ม ลำคอและหลอด

อาหาร 

-กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ 

-ตับอ่อน 

-การเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร 

ลำไส้เล็ก ถุงและท่อน้ำด ีลำไส้ใหญ่  

-นำ้ย่อยในระบบทางเดินอาหาร 

-นำ้ดี 

-การขับถ่ายกากอาหาร 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้ “กระบวนการได้รับอาหารและ

สารอาหาร” 

๓.นักศกึษาสามารถบอกเกี่ยวกบัระบบ

ทางเดินอาหาร อวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

๔. นักศกึษาสามารถบอกและเข้าใจ 

ความรู้สกึเกี่ยวกับความหิว ความอยาก 

และความอิ่ม 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๑๐ บทท่ี ๙ ปัญหาโภชนาการในประเทศไทย 

-ปัญหาการขาดสารอาหาร 

-ปัญหาการได้รับสารอาหารเกินและโรค

ท่ีเกี่ยวข้อง 

-ความสำคัญของอาหารกับการป้องกัน

และบำบัดโรค 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้ “ปัญหาโภชนาการในประเทศ

ไทย” 

๓.นักศกึษาค้นคว้าจากข้อมูล พบว่า 

ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา สบืค้นอบัุตกิารณ์

โรคท่ีเกิดจากอาหาร 

๑๑ บทท่ี ๑๐ โภชนบัญญัติ  ฉลาก

โภชนาการและฉลากอาหาร 

-ความหมายและความสำคัญของโภช

บัญญัต ิ

-ความหมายและความสำคัญของฉลาก

โภชนาการและฉลากอาหาร 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑. บรรยาย 

๒. ความรู้เร่ือง “โภชนบัญญัติ  ฉลาก

โภชนาการ” 

๓. ฝึกปฏบัิติการอ่านฉลากโภชนาการ 

๔.การนำไปประยุกต์ใช้ ในชวีติประจำวัน   

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๑๒ บทท่ี ๑๑ อาหารแลกเปลี่ยน 

-ความหมายและความสำคัญของอาหาร

แลกเปลี่ยน 

-รายการอาหารแลกเปลี่ยนและหมวด

อาหาร 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑.บรรยาย 

๒. ความรู้เร่ือง “อาหารแลกเปลี่ยน” 

๓. ฝึกการคำนวณคุณค่าพลังงานของ

รายการอาหารแลกเปลี่ยน 

๔.การนำไปประยุกต์ใช้ในการคำนวณค่า

พลังงานของอาหาร 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๑๓ บทท่ี ๑๒ หลักการคำนวณคุณค่าทาง

อาหารเพื่อการบริโภคและอาหารบำบัด

โรค 

-ค่าพลังงานท่ีควรได้รับในแต่ละวันแต่ละ

บุคคล 

๓ ๑.บรรยาย 

๒.ความรู้ ”หลักการคำนวณคณุค่าทาง

อาหารเพื่อการบริโภค” 

๓.นักศกึษาฝึกหาค่าพลังงานท่ี ควรได้รับ

ในแต่ละวันของตนเองและบุคคลอื่นได้  

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

-อาหารบำบัดโรค ๔. อาหารบำบัดโรค 

๑๔ บทท่ี ๑๓ อาหารสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 

-วัยทารก 

-วัยเด็ก 

-วัยรุ่น 

-วัยสูงอาย ุ

-สารอาหารและอาหารท่ีเหมาะสมตาม

เพศ 

๓ ๑.บรรยาย 

๒.ความรู้”อาหารสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย” 

๓.แนวคิดสำคัญ การนำไปประยุกต์ใช้

ชวีติประจำวัน   

๔. นักศกึษาสามารถบอกอาหารและ

สารอาหารท่ีเหมาะสมตามเพศและวัยได ้

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๑๕ การนำเสนอรายงาน (รายกลุ่มคร้ังท่ี ๑) 

การกำหนดรายการอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 

-วัยทารก 

-วัยเด็ก 

-วัยรุ่น 

-วัยสูงอาย ุ

-สารอาหารและอาหารท่ีเหมาะสมตาม

เพศ 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จดัการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑.นักศกึษานำเสนอบรรยาย 

๒.ความรู้”ทักษะการจัดรายการอาหาร

เพื่อสุขภาพและมีโภชนาการด”ี 

๓.ฝึกปฏบัิตศิกึษาค้นคว้า 

๔.การนำไปประยุกต์ใช้ ชวีติประจำวัน   

๕. การนำเสนอข้อมูลอาหารและ

โภชนาการท่ีก้าวหน้าในปัจจุบันเพื่อสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๑๖ การนำเสนอรายงาน (รายกลุ่ม คร้ังท่ี๒) 

การกำหนดรายการอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 

-วัยทารก 

-วัยเด็ก 

-วัยรุ่น 

-วัยสูงอาย ุ

-สารอาหารและอาหารท่ีเหมาะสมตาม

เพศ 

๓ - ใชไ้ลน์ (Line) สร้างกลุ่มไลน ์ชื่อรายวชิา

อาหารเพื่อสุขภาพ(ตามกลุ่มเรียน) เพื่อนัด

หมายเข้าเรียน และส่ง (Link) 

- วธีิการสอน (online) ใช ้Google Meet 

/Google Classroom จัดการเรียนการสอน

และจัดส่งและเก็บงาน 

๑.นักศกึษานำเสนอบรรยาย 

๒.ความรู้”ทักษะการจัดรายการอาหาร

เพื่อสุขภาพและมีโภชนาการด”ี 

๓.ฝึกปฏบัิตศิึกษาค้นควา้ 

๔.การนำไปประยุกต์ใช้ในชวีติประจำวัน   

๕. การนำเสนอข้อมูลอาหารและ

อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

โภชนาการท่ีก้าวหนา้ในปัจจุบันเพื่อสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลทุกช่วงวัย 

๑๗ สอบปลายภาค   อาจารย์สกุลตรา  ค้ำช ู

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วธิกีารประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการ

ประเมินผล 

๑.๒-๑.๓, ๒.๑, ๒.๓, 

๒.๕,๒.๓,๒.๕,๓.๒,๓.๕ 

- สอบกลางภาค (ข้อสอบออนไลน์) 

- สอบปลายภาค (ขอ้สอบออนไลน์) 

๘ 

๑๗ 

๒๐ 

๒๐ 

๑.๑- ๑.๕, ๒.๑-๒.๓, 

๓.๑-๓.๒, ๔.๑-๔.๒, 

๕.๑- ๕.๔  

-เล่มรายงานหรอืจดบนัทึกสรุปย่อแต่ละบท (มอบหมายรายบุคล) 

-การเขา้ชั้นเรยีน 

-การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคดิเหน็ในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๑๐ 

๑๐ 

๑๐ 

๑.๑- ๑.๕, ๒.๑-๒.๓, 

๓.๑-๓.๒, ๔.๑-๔.๒, 

๕.๑-๕.๔ 

-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

-งานอนิโฟกราฟิกส ์(Infographic) การนำข้อมูลหรอืความรู้แต่ละบท 

มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายในภาพนั้นอาจ

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูม ิไดอะแกรม แผนที ่เป็นต้น 

ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว เข้าใจง่าย รวดเร็ว และ

ชัดเจน เปรียบเสมือนการสรปุข้อมูลลงในภาพ สือ่ให้เขา้ใจ

ความหมายทั้งหมดได ้(มอบหมายรายกลุ่ม) 

ตลอดภาค

การศึกษา 

๓๐  

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  คณิณญา  พรนรศิ.๒๕๓๖.โภชนศาสตรพ์ืน้ฐาน.ภาควชิาคหกรรมศาสตร์.สถาบันราชภัฏเลย.ISBN๙๗๔- 

  ๗๙๔๐-๑๓-๒.คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 

๒) สิริพันธุ ์ จลุกรังคะ.๒๕๕๓.โภชนศาสตร์เบือ้งต้น.พิมพค์ร้ังที่ ๖. สำนักพมิพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.   

         กรุงเทพมหานคร.  

๓)  วีนสั  ลีฬหกลุ และคณะ.๒๕๔๕.โภชนศาสตร์ทางการพยาบาล.พิมพ์คร้ังที ่๒.บรษิทั บุญศิริการพมิพ์. 

       กรุงเทพมหานคร. 

๔)  อบเชย  วงศ์ทอง. ๒๕๓๐.โภชนาการครอบครัว.พิมพ์ครัง้ที่ ๓.สำนักพมิพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

         กรุงเทพมหานคร.๕) สุวิมล ตณัฑ์ศุภศฺภศิร.ิ๒๕๕๑.สารอาหาร อาหารหลักและการกำหนดรายการอาหาร.พิมพ์

 คร้ังที่ ๒. สำนักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร.    



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา โภชนาการ  สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
๑)  วารสารการประชุมวิชาการโภชนวิทยามหดิล คร้ังที่ ๑๑ วันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓.วารสารการประชุม     

 วิชาการสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย. 

๒)  แก้ว  กงัสดาลอำไพ.๒๕๔๖.พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ.สถาบนัวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล.

 กรุงเทพมหานคร. 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรยีน 
  - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
  - ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

  ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  - ผลการเรียนของนักศึกษา 
  - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓. การปรับปรุงการสอน 

  - สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน 
  - การวจิัย การบรกิารวชิาการ ทั้งในและนอกชัน้เรียน 
  - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใ้นวิชา ได้
จาก การสอบถามนักศึกษา หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถงึพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรยีนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
 - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคณุภาพมากขึน้ ดังนี้ 

  - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔  
 - เปลี่ยนหรอืสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ีก้ับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรอือุตสาหกรรมต่าง ๆ 
 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๔ 

รายวิชา  โภชนาการ  สาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา HEC๑๒๐๒  

ชื่อรายวิชา 

          โภชนาการ 

          Nutrition 

 ⚫    ⚫  ⚫     ⚫  ⚫   ⚫  

 

ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพ่ิมลดจำนวนได้ตามความรับผิดชอบ 

 


