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มคอ.3 
รายวิชาสภ 226โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2ประจ าปีการศึกษา2558 
 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สภ 226โภชนาการเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  
HP 226Nutrition for Health Promotion 
 

2. จ านวนหน่วยกิต 
3(2 -2-5) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ประเภทรายวิชา  วิชาเฉพาะสาขา 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :  
1. อาจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2.อาจารย์ ดร. อภิสรา โสมทัศน์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย์ผู้สอน: 
ล าดับที่ รายชื่อ สังกัด 

1. อาจารย์ยุพารัตน์  อดกลั้น คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. 

 
 

อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตสกุล 
 

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน :  
ภาคการศึกษา 2/2558 ชั้นปีที่ 2 
 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
1. ห้อง 222 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
ตุลาคม 2558 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจประเภทของสารอาหารชนิดต่างๆ การบริโภคอาหารตามหลัก 

โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยต่างๆ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนบ าบัด บทบาทโภชนาการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะ
โภชนาการ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร 
การค านวณคุณค่าอาหารและส่งเสริมโภชนาการ การน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มาใช้ในการส่งเสริมโภชนาการ
ในชุมชน  โดยนิสิตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  การมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การท างาน  

1.1 เพ่ือให้นิสิตสามารถบรรยายประเภทของสารอาหารชนิดต่างๆ การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยต่างๆ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค รวมถึงการ
ประเมินภาวะโภชนาการ 

1.2 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ภาวะทุพโภชนาการและโภชนบ าบัด และฝึกปฏิบัติการ
ค านวณคุณค่าอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบ าบัดในภาวะสุขภาพต่างๆ  

1.3 เพ่ือให้นิสิตวิเคราะห์และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร
และฉลากโภชนาการ  

1.4 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจหลักการอาหารเพ่ือสุขภาพและฝึกปฏิบัติการจัดเตรียมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
1.5 เพ่ือให้นิสิตน าองค์ความรู้ด้านโภชนาการมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมโภชนาการ  

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

1) เพ่ือเพ่ิมชั่วโมงฝึกปฏิบัติการท าให้นิสิตได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงมากขึ้น 
2) เพ่ือปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในทักษะการให้ค าปรึกษา

ทางด้านโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาประเภทของสารอาหารชนิดต่างๆ การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล
ในภาวะและวัยต่างๆ แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ภาวะทุพโภชนาการและโภชนบ าบัด 
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บทบาทโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
และทดสอบความปลอดภัยของอาหาร การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร การค านวณคุณค่าอาหารและส่งเสริม
โภชนาการ การน าวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น มาใช้ในการส่งเสริมโภชนาการในชุมชน 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 
กรณีศึกษา 

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง (SDL) 

30 30 - - 75 
 
3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้าน
ความรู้ 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ด้าน
ทักษะการ
ปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

สภ 226โภชนาการเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ 






  

 


   
 
4. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 4ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

 
 

 
 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ
สังคม 

1. ก าหนดระเบียบการเข้า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบ  
การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ตรงตามเวลา 

 

1. ประเมินพฤติกรรมความ
รับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมายการมีส่วนร่วม
ระหว่างเรียนและการ 
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3. เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

 
 

2. ก าหนดระเบียบในการใช้
สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับ
การฝึกปฏิบัติโภชนาการ 

2. แสดงออกในชั้นเรียน 
ตลอดจนกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายระหว่างเรียน 
 

4. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งใน
การด ารงตนและในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

 
2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู้

ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

1. ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

2.  

2. มีความรู้และ
ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  
 

2. มอบหมายใบงานรายบุคคล 

3. มอบหมายใบงานรายกลุ่ม 

 

3. ประเมินจากผลงาน
รายบุคคล (รายงาน/ใบงาน/
แบบปฏิบัติการ) 
 

3. มีความรู้และ
ความเข้าใจถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พัฒนา 

3.2 วิธีการสอน 3.3วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาข้อมูล แนวคิด
หรือหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่ง 
ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

 
 

2. สามารถประยุกตค์วามรู้ภาค
ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 
 

1. มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือร่วม
วิเคราะห์กรณีศึกษาด้าน
โภชนาการและโภชนบ าบัด 

 

1. ประเมินความรู้และการปฏิบัติ
จากผลงานรายบุคคล (รายงาน/
ใบงาน/แบบปฏิบัติการ) 
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3. สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างมีวิจารณญาณ คิด
วิเคราะห์ 

อย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  

2. มอบหมายงานรายบุคคลเพื่อ
ประยุกต์ความรู้เพื่อให้
ค าปรึกษาด้านโภชนาการใน
ภาวะสุขภาพ 

ต่างๆ 

2. ประเมินการคิดวิเคราะห์และ
การน าเสนอแนวทางแก้ไขใน
กรณีศึกษา 
ที่ซับซ้อน จากผลงานกลุ่ม 
(รายงาน/ใบงาน/แบบ
ปฏิบัติการ) 

 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้อง

พัฒนา 
4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ระหว่างบุคคลและ/หรือกลุ่มคน 
และสามารถปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์ 
 

1. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นิสิตได้มีการท างานในบทบาท
ผู้น าและผู้ตาม ได้แก่ การจัด
สัมมนา การฝึกปฏิบัติการ
ต่างๆ  
 

1. ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การสัมมนา (พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมและความ
รับผิดชอบ) โดยอาจารย์ 

2. สามารถท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ท่ี 
หลากหลาย 
 

2. ให้นิสิตก าหนดหน้าที่ของ
ตนเองและเพ่ือนนิสิตในการ
สัมมนาและฝึกปฏิบัติภายใน
กลุ่มให้ชัดเจน 
 

2. อาจารย์ประเมินโดยแบบ
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพอย่าง เหมาะสม 

  

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะห์และท า
ความเข้าใจในประเด็นปัญหา
ทางสุ ขภาพ  โ ดย เลื อกและ
ประยุกต์เทคนิคทางคณิตศาสตร์
ห รื อ ส ถิ ติ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

1. มอบหมายงานอภิปรายกลุ่ม
ย่อย 

น าเสนอข้อมูลหรือผลงาน 
และร่วมสัมมนาในชั้นเรียน 

 

 

1 ประเมินจากการสังเกตการใช้
คณิตศาสตร์หรือสถิติในการตอบ
ค าถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน   
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2. สามารถแปลงข้อมูลเป็นข่าวสาร

ที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อการ
สื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุ่มคน
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
และน า ไป ใช้ ในการส่ ง เสริ ม
สุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

 

2. มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลและให้ค าแนะ
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม
กับนสิิต 

 
 

 
2. ประเมินจากการการสังเกต
พฤติกรรมการการสื่อสารระหว่าง
เพ่ือน และอาจารย์ 
 

3. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ บุคคลและกลุ่มคน  
สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล 
แปลความหมายและน าเสนอ
ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม   

3. มอบหมายงานกลุ่มเพ่ือ
น าเสนอข้อมูลและให้ค าแนะ
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม
กับนิสิต 

 
 

3. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใช้
แบบประเมินการน าเสนอในชั้น
เรียน (วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) 
อาจารย์ 
 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม   

  

6.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  
6.1 ทักษะด้านทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชีพที่ต้องการพัฒนา 
6.2 วิธีการสอน 6.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ศาสตร์และศิลป์
ที่เก่ียวข้อง                

  

2. ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้วย
ความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของ
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ประชาชน 
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
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1. แผนการสอน 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

วันที่
สอน 

หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 

จ 11 
มค. 
59 
  

 บทน า                                      
1.แนวคิดและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภค    
2.บทบาทโภชนาการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

2    

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
 

- สื่อ 
PowerPoint 

 
อ.ยุพารัตน์ 

 Seminar : บทน า                         
1.แนวคิดและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภค    
2.บทบาทโภชนาการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

  2 

- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
- การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ
บทบาทโภชนาการที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
- การน าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาตามหัวข้อที่ก าหนดใน
ชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานที่ 1 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

2 
จ 18 
มค. 
59 

ประเภทของสารอาหารกับ
โภชนาการ 

4     

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ดร.ศิริ
กุล 

3 

จ 25 
มค. 
59 
  

โภชนาการที่เหมาะสมกับ
บุคคลในภาวะและวัยต่างๆ 
I  

2   
 
 

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ยุพารัตน์ 

Seminar : การประยุกต์ใช้
หลักการบริโภคอาหารตาม
หลักโภชนาการที่เหมาะสม
กับบุคคลในภาวะและวัย
ต่างๆ I เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

  2 

- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
- จัดกรณีศึกษาหรือประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการเลือกและจัดอาหารให้
เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละช่วงวัย
เพ่ือให้ร่วมวิเคราะห์ในกลุ่มย่อย        
(ใบงานที่ 2) 
- การน าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปราย 
- การร่วมกันสัมมนาในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานที่ 2 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 
 

4 
จ 1 
กพ. 
59 

โภชนาการที่เหมาะสมกับ
บุคคลในภาวะและวัยต่างๆ 
II  

2   
- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ยุพารัตน์ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 



มคอ. 3 

คณะ……………………............................... มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 9 

 

สัป
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ี่ 

วันที่
สอน 
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าย
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ิบัต

ิ 
สัม
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กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

  - การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

Seminar : การประยุกต์ใช้
หลักการบริโภคอาหารตาม
หลักโภชนาการที่เหมาะสม
กับบุคคลในภาวะและวัย
ต่างๆ II เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

  2 

- จัดกรณีศึกษาหรือประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการเลือกและจัดอาหารให้
เหมาะสมกับบุคคลในแต่ละช่วงวัย     
(ใบงานที่ 3) 
- การน าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปราย 
- การร่วมกันสัมมนาในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานที่ 3 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 
 

5 

จ 8 
กพ. 
59 
  

การประเมินภาวะ
โภชนาการ  

1   

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ยุพารัตน์ 

ปฏิบัติ : การประเมินภาวะ
โภชนาการโดยการวัก
สัดส่วนร่างกาย  

 3  

- ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะ
โภชนาการ : ปฏิบัติการประเมิน
ภาวะโภชนาการโดยวิธีการวัด
สัดส่วนร่างกาย 
- มอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือฝึก
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการ
ประเมินภาวะโภชนาด้วยวิธธตี่างๆ 
และประยุกต์ใช้เพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ (แบบฝึกปฏิบติการ
ประเมินภาวะโภชนาการ) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบฝึกปฏิบติ
การประเมินภาวะ
โภชนาการ 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

6 

จ 15 
กพ. 
59 
  

การค านวณคุณค่าอาหาร
และรายการอาหาร 
แลกเปลี่ยน  
- รายการอาหารแลกเปลี่ยน
ไทย  
- หลักการค านวณและ
ก าหนดปริมาณอาหารโดย 
ใช้รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน  
- การจัดรายการอาหาร  

2   

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
 

อ.ยุพารัตน์ 

ปฏิบัติ : การค านวณคุณค่า
อาหารและรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน  

 2  

- ฝึกปฏิบัติการค านวณคุณค่า
อาหารและรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน (แบบฝึกปฏิบัติการ
ค านวณคุณค่าอาหารและรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน) 
- มอบหมายงานรายกลุ่มให้นิสิตน า

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบฝึก
ปฏิบัติการ
ค านวณคุณค่า
อาหารและ

อ.ยุพารัตน์
อ.ดร.ศิริ

กุล 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

หลักการการค านวณคุณค่าอาหาร
และรายการอาหารแลกเปลี่ยน 
ประยุกต์ใช้ในการจัดเมนูอาหาร
กลางวันส าหรับนิสิตคณะสหเวช
ศาตร์ในโครงการบริการวิชาการ 
“โครงการโภชนาการเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ” 

รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน 
- แบบจ าลอง
รายการอาหาร
แลกเปลี่ยน 
- อาหาร
แลกเปลี่ยนตาม
หมวดต่างๆ 

7 
จ 29 
กพ. 
59 

โภชนบ าบัด I  
1. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรค
อ้วน 
2. อาหารส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 
3. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 
4. อาหารส าหรับผู้ป่วย
ไขมันในเลือดสูง 
5. อาหารส าหรับผู้ป่วย
ภาวะหลอดแข็งตัวและ
หัวใจขาดเลือด 

4   

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
- มอบหมายงานรายกลุ่มให้นิสิตจัด
รายการอาหารให้เหมาะสมโรค
ต่างๆ (แบบปฏิบัติการโภชนบ าบัด 
I) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบปฏิบัติการ
โภชนบ าบัด I 

อ.ยุพารัตน์ 

8 
จ 7 
มีค 
59 

ปฏิบัติ : โภชนบ าบัด I (การ
จัดอาหารส าหรับผู้ป่วย) 

 4  

- ฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารตาม
หลักโภชนบ าบัด 
- น าเสนอข้อมูลและหลักการ
เตรียมอาหารในแต่ละโรค พร้อม
ทั้งน าเสนอข้อแนะน าส าหรับผู้ป่วย
โรคต่างๆตามหลักโภชนบ าบัด 

- อาหารส าหรับ
ปรุงประกอบตาม
หลักโภชนบ าบัด 
- แบบปฏิบัติการ
โภชนบ าบัด I 

อ.ยุพารัตน์
อ.ดร.ศิริ

กุล 

9 
จ 14 
มีค 
59 

สอบกลางภาค สอบปฎิบัติ 
อ.ยุพารัตน์
อ.ดร.ศิริ

กุล 

1
0 

จ 21 
มีค 
59 

โภชนบ าบัด II  
1. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรค
ไต  
2. อาหารส าหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง  
3. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรค
เกาต์  
4. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

4     

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
- มอบหมายงานรายกลุ่มให้นิสิตจัด
รายการอาหารให้เหมาะสมโรค
ต่างๆ (แบบปฏิบัติการโภชนบ าบัด 
II) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบปฏิบัติการ
โภชนบ าบัด II 

อ.ยุพารัตน์ 
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5. อาหารส าหรับผู้ป่วยโรค
ตับ ถุงน้ าดี และกระเพาะ
อาหาร 

1
1 

จ 28 
มีค 
59 

ปฏิบัติ : โภชนบ าบัด II 
(การจัดอาหารส าหรับ
ผู้ป่วย) 

  4   

- ฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารตาม
หลักโภชนบ าบัด 
- น าเสนอข้อมูลและหลักการ
เตรียมอาหารในแต่ละโรค พร้อม
ทั้งน าเสนอข้อแนะน าส าหรับผู้ป่วย
โรคต่างๆตามหลักโภชนบ าบัด 

- อาหารส าหรับ
ปรุงประกอบตาม
หลักโภชนบ าบัด 
- แบบปฏิบัติการ
โภชนบ าบัด II 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

1
2 

จ 4 
เมย 
59 

อาหารเพื่อสุขภาพ 
-อาหารเพื่อสุขภาพกลุ่ม
ต่างๆ 
-อาหารแมคโครไบโอติกส์ 
-อาหารชีวจิต อาหารเจ 
-อาหารมังสวิรัต 

3   

- บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบใน
ระหว่างสอน และอภิปราย
กรณีศึกษาร่วมกันในชั้นเรียน 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
- มอบหมายงานรายกลุ่มให้นิสิตจัด
รายการอาหารให้เหมาะสมกับ
บุคคลและตรงตามหลักอาหารเพื่อ
สุขภาพแต่ละประเภท  (แบบฝึก
ปฏิบัติอาหารเพื่อสุขภาพ) 

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบฝึกปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ 

อ.ยุพารัตน์ 

1
3 

จ 11 
เมย 
59 

ปฏิบัติ : การจัดอาหารตาม
หลักอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 3  

- ฝึกปฏิบัติการเตรียมอาหารตาม
หลักโภชนบ าบัด 
- น าเสนอข้อมูลและหลักการ
เตรียมอาหารในแต่ละโรค พร้อม
ทั้งน าเสนอข้อแนะน าส าหรับผู้ป่วย
โรคต่างๆตามหลักโภชนบ าบัด 

- อาหารส าหรับ
ปรุงประกอบตาม
หลักโภชนบ าบัด 
- แบบฝึกปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

1
4 

จ 18 
เมย 
59 
  

การวิเคราะห์และทดสอบ
ความปลอดภัยของอาหาร 

1   
- บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ยุพารัตน์ 

ปฏิบัติ : การวิเคราะห์และ
ทดสอบความปลอดภัยของ
อาหาร 

 3  

- ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และทดสอบ
ความปลอดภัยของอาหาร 
- การน าเสนอข้อมูลจากการปฏิบัติ 
- การสัมมนาในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบฝึก
ปฏิบัติการ 
- ชุดทอสอบสาร
ปนเปื้อนใน
อาหาร 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

1
4 

จ 25 
เมย 
59 

การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์
และฉลากโภชนาการ 

1   
- บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ยุพารัตน์ 



มคอ. 3 

คณะ……………………............................... มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 12 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี่ 

วันที่
สอน 

หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิ 
สัม

มน
า 

กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

  

ปฏิบัติ : การการอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์และฉลาก
โภชนาการ 

 3   

- มอบหมายงานรายกลุ่มให้ร่วมกัน
ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลจากฉลาก
ผลิตภัณฑ์และแปลผลเพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพในแต่ละภาวะ
สุขภาพ 
- การน าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- แบบฝึก
ปฏิบัติการ 
- ตัวอย่างสินค้า
เพ่ือศึกษาฉลาก
ผลิตภัณฑ์และ
ฉลากโภชนาการ 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

1
5 

จ 16
พค 
59 
  

การให้ค าปรึกษาด้าน
โภชนาการในภาวะต่างๆ 

2   

- บรรยายประกอบสื่อ 
PowerPoint 
- การมีส่วนร่วมและการเข้าเรียน 
 

- สื่อ 
PowerPoint 

อ.ยุพารัตน์ 

Seminar : การให้
ค าปรึกษาด้านโภชนาการใน
ภาวะต่างๆ 

  2 

- มอบหมายงานรายบุคคลให้
ประยุกต์ความรู้เพื่อให้ค าปรึกษา
ด้านโภชนาการในภาวะต่างๆ (ใบ
งานที่ 4) 
- การน าเสนอข้อมูลจากการ
อภิปราย 
- การสัมมนาในชั้นเรียน 

- สื่อ 
PowerPoint 
- ใบงานที่ 4 
 

อ.ยุพารัตน์ 
อ.ดร.ศิริ

กุล 

1
6 

จ 23 
พค 
59 

สอบปลายภาค อ.ยุพารัตน์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

1 
2.2,3.2,3.3 

(2.1,2.3,3.1,5.
1) 

สอบทฤษฎี 60% 

1) สอบกลางภาค 9 30% 

2) สอบปลายภาค 16 30% 
สอบภาคปฏิบัติ 16 5% 

2 

1.2,2.2,3.2,3.3,
4.2 
(2.1,2.3,3.1,5.
1,4.1,4.3,5.2,5.
4) 

ปฏิบัติการด้านโภชนาการและโภชนบ าบัด: 
-แบบปฏิบัติการ 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 
-ผลงานรายกลุ่ม/ผลงานรายบุคคล 

5, 6, 8, 
11, 12, 13 

20% 

3 

1.2,2.2,3.2,4.2 
(2.1,2.3,3.1,5.
1,4.1,4.3,5.2,5.
4) 

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาวิเคราะห์กรณีศึกษา
หรือปัญหาต่างๆด้านโภชนาการ 
-แบบประเมินการน าเสนอ 
-ผลงานกลุ่ม/ผลงานรายบุคคล/ใบงาน 

1,3,4,15 5% 

4 

1.2,2.2,3.2,4.2,
5.3 
(2.1,2.3,3.1,5.
1,4.1,4.3,5.2,5.
4) 

การจัดโครงการโภชนาการเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 
-แบบประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผลงานกลุ่ม: สื่อประกอบการให้ความรู้และ
รายงานกลุ่ม 

11-14 5% 

5 
 1.2(1.1,1.3,1.
4) 

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการส่งงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

ตลอดภาค
การศึกษา  

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการส่งงาน
ตามเวลาที่ก าหนด 

- 

2. ด้านความรู ้ สอบทฤษฎี 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 
สอบภาคปฏิบัติ 
การจดัโครงการโภชนาการเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 
-แบบประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผลงานกลุ่ม: สื่อประกอบการให้ความรู้
และรายงานกลุ่ม 

35 

3. ด้านทักษะทางปัญญา สอบทฤษฎี 
-สอบกลางภาค 
-สอบปลายภาค 

40 
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สอบภาคปฏิบัติ 
การจัดโครงการโภชนาการเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 
-แบบประเมินจากผู้เขา้ร่วมโครงการ 
-ผลงานกลุ่ม: สื่อประกอบการให้ความรู้
และรายงานกลุ่ม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

อภิปรายกลุ่มและสัมมนาวิเคราะห์
กรณีศึกษาหรือปัญหาต่างๆด้านโภชนาการ 
-แบบประเมินการน าเสนอ 
-ผลงานกลุ่ม/ผลงานรายบุคคล/ใบงาน 

5 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดโครงการโภชนาการเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 
-แบบประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
-ผลงานกลุ่ม: สื่อประกอบการให้ความรู้
และรายงานกลุ่ม 

20 

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินแบบอิงกลุ่ม 
2. นิสิตต้องเข้าเรียนครบร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบ 
3. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏบิัติมากกวา่ร้อยละ 60จึงจะ

ถือว่าสอบผ่าน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลัก 

1) เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบ าบัดโรคหน่วยที่ 1-8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. (2532) 

2) อบเชย วงศ์ทอง (2541)โภชนศาสตร์ครอบครัว กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 
3) เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการกับชีวิตมนุษย์ หน่วยที่ 1-7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์       

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. (2525) 
4) ปัญหาโภชนาการ. ข้อมูลสุขภาพ มูลนิธิหมอชาวบ้าน  เล่มที่ 35 
5) รายงานผลการส ารวจด้านโภชนาการการส ารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย  

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 
6) ลักษณา อินทร์กลับ . โภชนศาสตร์เชิงชีวเคมีวิตามิน เกลือแร่ น้ า และใยอาหาร [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

,] 2543.   
7) วีนัสลีฬหกุล. โภชนศาสตร์ทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, 2545.   
8) สิริพันธุ์ จุลกรังคะ. โภชนศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

2553.   
9) อมรา จันทราภานนท์. โภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520.   
10) อรอนงค์ กังสดาลอ าไพ. โภชนบ าบัด 2000.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาหารเคมี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2542.   
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/ 
- http://www.nutritionthailand.or.th 
- http://nutrition.anamai.moph.go.th/ 
- http://thaidietetics.org/ 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การตอบค าถามของอาจารย์และเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียนกลยุทธ์การประเมินการสอน 
- สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย 

2. การปรับปรุงการสอน 
-ปรับเนื้อหาวิชาให้มีความกระชับ และเหมาะสมกับชั่วโมงการสอน โดยไม่ลดหัวข้อการสอน  
-ด าเนินการเรื่องสื่อประกอบการสอน และเอกสารการสอนให้หลากหลาย และพร้อมก่อนชั่วโมงการสอน
จริง 

3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (การให้คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  

รายงาน  
4. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/
http://www.nutritionthailand.or.th/
http://nutrition.anamai.moph.go.th/
http://thaidietetics.org/

