
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาสภ 226 โภชนาการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2560 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
สภ 226 โภชนาการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ    
HP 226 Nutrition for Health Promotion   

2. จํานวนหนวยกิต 
 3(2 -2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล   อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน 
ลําดับท่ี รายช่ือ สังกัด 

1. อาจารยยุพารัตน อดกลั้น คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อาจารย ดร. ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 
 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 
 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หองปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
พฤศจิกายน 2560 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภคภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนบําบัดบทบาทโภชนาการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพการประเมินภาวะโภชนาการ
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหารการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารการคํานวณ
คุณคาอาหารและสงเสริมโภชนาการการนําวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินมาใชในการสงเสริมโภชนาการในชุมชนโดย
นิสิตยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมการมีสวนรวมในการทํางานกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานเม่ือ
เรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 

1. เพ่ือใหนิสิตสามารถบรรยายประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลัก
โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภค
รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ 

2. เพ่ือใหนิสิตเขาใจและสามารถวิเคราะหภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัดและฝกปฏิบัติการ
คํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบําบัดในภาวะสุขภาพตาง ๆ 

3. เพ่ือใหนิสิตวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร
และฉลากโภชนาการ 

4. เพ่ือใหนิสิตเขาใจหลักการอาหารเพ่ือสุขภาพและฝกปฏิบัติการจัดเตรียมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
5. เพ่ือใหนิสิตนําองคความรูดานโภชนาการมาประยุกตใชในการสงเสริมโภชนาการ 
6. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา  
 

CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 เขาใจถึงประเภทของสารอาหารชนิดตางๆ การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ี

เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ แนวคิดและปจจยัท่ีเก่ียวของกับการบริโภค 
รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ 

PLO 1 

CLO2 อธิบายภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด  PLO 2 

CLO3 ปฏิบัติในการคํานวณคณุคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลกัโภชนบําบัดในภาวะ
สุขภาพตางๆ  

PLO 6 

CLO4 วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการอานฉลากผลติภณัฑอาหารและ
ฉลากโภชนาการได  

PLO 6 

CLO5 ประยุกตองคความรูดานโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ  PLO 6 

CLO6 นําเสนอองคความรูดานโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ  PLO 3 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลใน

ภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภคภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัดบทบาท
โภชนาการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพการประเมินภาวะโภชนาการฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบ
ความปลอดภัยของอาหารการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารการคํานวณคุณคาอาหารและสงเสริมโภชนาการการ
นําวัตถุดิบท่ีมีในทองถ่ินมาใชในการสงเสริมโภชนาการในชุมชน 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL) 

 
30 22 8 75 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดาน
ความรู 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

4.ดานทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

6. ดานทักษะ
การปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ 

  

การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

สภ 226 โภชนาการเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 

                    

 
 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 

 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

- - 
 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ  

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอ่ืน 

1. กําหนดระเบียบในการใชสถานท่ี
และอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติ
โภชนาการ 

1. สังเกตแสดงออกในชั้นเรียน

ตลอดจนกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย
ระหวางเรียน 

4. เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืนท้ังในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน 

- - 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. บรรยายเนื้อหาถาม-ตอบใน

ระหวางสอนและอภิปรายกรณีศึกษา
รวมกันในชั้นเรียน 
 

1.การสอบภาคทฤษฎี 
2.การสอบภาคปฏิบัติ 
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน 
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ 

1. การสอนบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การฝกปฏิบัติ 
4. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ
การนําเสนอในชั้นเรียน 
5. การจัดทําโครงการ 
6. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง 

1.การสอบภาคทฤษฎี 
2.การสอบภาคปฏิบัติ 
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน 
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลท่ี
หลากหลายเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

- - 

2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 
ภาคปฏิบัติ เพ่ือนําไปใชประโยชนได
อยางเหมาะสม 

1. มอบหมายงานกลุมเพ่ือรวม
วิเคราะหกรณีศึกษาดานโภชนาการ
และโภชนบําบัด 

1.ประเมินจากการสอบโดยใช
ขอสอบท่ีเนนการประยุกตความรู 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
นําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย   

3. สามารถศึกษาปญหาท่ีคอนขาง
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน

1. มอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือ
ประยุกตความรูเพ่ือใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการในภาวะสุขภาพ 

1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
คําถามในหองเรียน       
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3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ
ปรับตัวไดตามสถานการณ 

1. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหนิสิตได
มีการทํางานในบทบาทผูนําและผู
ตามไดแกการจัดสัมมนาการฝก
ปฏิบัติการตางๆ 

1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย 

2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก
ระดับ และในสถานการณท่ี
หลากหลาย 

1. ใหนิสิตกําหนดหนาท่ีของตนเอง
และเพ่ือนนิสิตในการสัมมนาและฝก
ปฏิบัติภายในกลุมใหชัดเจน 

1. อาจารยประเมินโดยแบบสงัเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู 
รวมท้ังการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม 

- 
 

- 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติท่ี
เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา 

1. อาจารยผูสอนสอดแทรกการใช
คณิตศาสตรหรือสถิติระหวางการ
สอน 
 

1. ประเมินจากการสังเกตการใช
คณิตศาสตรหรือสถิติในการตอบ
คําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน   
 

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารท่ีมี
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร
ท้ังกับบุคคลและกลุมคนใน
สถานการณท่ีหลากหลาย และ
นําไปใชในการสงเสริมสุขภาพไดอยาง
เหมาะสม 

1. จัดกิจกรรมกลุมในการสัมมนา
กรณศึกษา 
 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
การสื่อสารระหวางเพ่ือน โดย
อาจารย 
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 5.3 วิธีการประเมินผล 

3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ บุคคลและกลุมคน 

1. มอบหมายงานกลุมเพ่ือนําเสนอ
ขอมูลและใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการท่ีเหมาะสมกับกรณีศึกษา 

1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน 
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
อาจารย 

4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม   

- - 

 

6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไมประเมินผล) 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัป
ดา

หที่
 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 8 ม.ค. 61 บรรยาย 
บทนํา   
- ปญหาเก่ียวกับสภาวะโภชนาการของ
ประเทศไทย 
- องคกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทางดานโภชนาการ  
- โครงการพัฒนาทางโภชนาการใน
แผนพัฒนาสาธารณสุข 

2 
 

- 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนาบทบาทโภชนาการท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ(ใบงานท่ี1)  
 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

2 15 ม.ค. 61 
 

บรรยาย 

-  ประเภทของสารอาหารกับโภชนาการ 
4 - - 

 
บรรยายประกอบ PowerPoint 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ศิริกุล 
 

3 22 ม.ค. 61 
 

บรรยาย 
- โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลใน
ภาวะและวัยตางๆ I  
สัมมนา  
- การประยุกตใชหลักการบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคล
ในภาวะและวัยตางๆ I เพ่ือการสงเสรมิ
สุขภาพ 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนา การเลือกและจดัอาหารให
เหมาะสมกับบุคคลในแตละชวงวัย
เพ่ือใหรวมวิเคราะหในกลุมยอย (ใบ
งานท่ี 2)  
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

4 29 ม.ค. 61 
 

บรรยาย 
- โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลใน

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint 
สัมมนา กรณีศึกษาหรือประเด็นปญหา

- Computer  
-  LCD 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

ภาวะและวัยตางๆ II  
สัมมนา 
- การประยุกตใชหลักการบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการท่ีเหมาะสม
กับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ II เพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ 

เก่ียวกับการเลือกและจัดอาหารให
เหมาะสมกับบุคคลในแตละชวงวัย (ใบ
งานท่ี 3)  
 

-  Visualizer 

5 5 ก.พ. 61 บรรยาย 
- การประเมินภาวะโภชนาการ 
ปฏิบัติการ 
-  การประเมินภาวะโภชนาการโดยการ
วัดสัดสวนรางกาย 

 

2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการ
โดยวิธีการวัดสดัสวนรางกาย 
มอบหมายงานรายบุคคลเพ่ือฝกการ
ประยุกตใชความรูดานการประเมนิ
ภาวะโภชนาดวยวิธธีตางๆและ
ประยุกตใชเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
(แบบฝกปฏิบติการประเมินภาวะ
โภชนาการ)  

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
- สายวัด 
- เครื่องช่ัง
นํ้าหนัก 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

6 12 ก.พ. 61 บรรยาย  
-  การคํานวณคณุคาอาหารและรายการ
อาหารแลกเปลี่ยนรายการอาหาร
แลกเปลีย่นไทย 
- หลักการคํานวณและกําหนดปรมิาณ
อาหารโดยใชรายการอาหารแลกเปลี่ยน 
- การจัดรายการอาหาร 
ปฏิบัติการ 
-การคํานวณคณุคาอาหารและรายการ
อาหารแลกเปลี่ยน 
 

2 2 
 
 

- บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติการคํานวณคณุคาอาหาร
และรายการอาหารแลกเปลีย่น (แบบ
ฝกปฏิบัติการคํานวณคณุคาอาหาร
และรายการอาหารแลกเปลีย่น)  
มอบหมายงานรายกลุมใหนิสิตนํา
หลักการการคํานวณคุณคาอาหารและ
รายการอาหารแลกเปลี่ยนประยุกตใช
ในการจัดเมนูอาหารกลางวันสําหรับ
นิสิตคณะกายภาพบําบัดในโครงการ
บริการวิชาการ “โครงการโภชนาการ
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพ”  

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

7 19 ก.พ. 61 บรรยาย 
- โภชนบําบัด I  
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคอวน 
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน 
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคความดนั
โลหิตสูง 
4. อาหารสําหรับผูปวยไขมันในเลอืดสูง 
5. อาหารสําหรับผูปวยภาวะหลอด
แข็งตัวและหัวใจขาดเลือด 

4 - - บรรยายประกอบ power point 
มอบหมายงานรายกลุมใหนิสิตจัด
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ 
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด I)  
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
 

8 26 ก.พ. 61 ปฏิบัติการ 
- โภชนบําบัด I (การจัดอาหารสําหรับ
ผูปวย)  
 

- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
โภชนบําบัด 
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมท้ังนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ 
ตามหลักโภชนบําบัด 

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด 
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด I  

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 
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สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

9 5 มี.ค. 61 สอบกลางภาค 3 - - สอบทฤษฎ ี  อ.ออมใจ 

10 12 มี.ค. 61 บรรยาย 
- โภชนบําบัด II  
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคไต 
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง 
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคเกาต 
4. อาหารสําหรับผูปวยโรคเอดส 
5. อาหารสําหรับผูปวยโรคตับถุงนํ้าดี
และกระเพาะอาหาร 

4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
มอบหมายงานรายกลุมใหนิสิตจัด
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ 
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด II)  
 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II  
 

อ.ยุพารัตน 
 

11 19 มี.ค. 61 ปฏิบัติการ 
- โภชนบําบัด II (การจัดอาหารสําหรับ
ผูปวย)  

 

- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
โภชนบําบัด 
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมท้ังนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
หลักโภชนบําบัด 

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด 
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II  

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

12 26 มี.ค. 61 บรรยาย 
- อาหารเพ่ือสุขภาพ 
- อาหารเพ่ือสุขภาพกลุมตาง ๆ 
- อาหารแมคโครไบโอติกส 
- อาหารชีวจิต อาหารเจ 
- อาหารมังสวิรัต 
 

4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
มอบหมายงานรายกลุมใหนิสิตจัด
รายการอาหารใหเหมาะสมกับบุคคล
และตรงตามหลักอาหารเพ่ือสุขภาพ
แตละประเภท (แบบฝกปฏบัิติอาหาร
เพ่ือสุขภาพ)  

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
-  แบบฝก
ปฏิบัติ
อาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

อ.ยุพารัตน 
 

13 2 เม.ย. 61 ปฏิบัติการ 
- การจัดอาหารตามหลักอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

 

- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
โภชนบําบัด 
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมท้ังนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
หลักโภชนบําบัด 

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด 
- แบบฝกปฏิบัติ
อาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 
 

14 9 เม.ย. 61 บรรยาย 
- การวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ปฏิบัติการ 
- การวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร 

2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร 
การนําเสนอขอมูลจากการปฏิบัต ิ
การสัมมนาในช้ันเรียน 

- Computer  
- LCD 
- Visualize 
- แบบฝก
ปฏิบัติการ 

- ชุดทอสอบ
สารปนเปอนใน
อาหาร 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 
 

15 23 เม.ย. 61 บรรยาย 
- การอานฉลากผลติภณัฑและฉลาก
โภชนาการ 
- Dietary Reference Intake 
ปฏิบัติการ 

2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
มอบหมายงานรายกลุมใหรวมกันฝก
ปฏิบัติวิเคราะหขอมลูจากฉลาก
ผลิตภณัฑและแปลผลเพ่ือใชในการ
สงเสริมสุขภาพในแตละภาวะสุขภาพ 

- Computer  
- LCD 
- Visualize 
- แบบฝก
ปฏิบัติการ 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

- การการอานฉลากผลิตภัณฑและ
ฉลากโภชนาการ 
 
 

การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย 
 

- ตัวอยางสินคา
เพ่ือศึกษาฉลาก
ผลิตภณัฑและ
ฉลาก
โภชนาการ 

16 30 เม.ย. 61 บรรยาย 
- การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใน
ภาวะตาง ๆ 
สัมมนา 
- การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใน
ภาวะตางๆ 

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint การ
ใหคําปรึกษาดานโภชนาการในภาวะ
ตางๆ 
มอบหมายงานรายบุคคลใหประยกุต
ความรูเพ่ือใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการในภาวะตางๆ (ใบงานท่ี 4)  

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 
 

17 7 พ.ค.61 
 

สอบปลายภาค 3 1 - สอบทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 

 อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน(%) 

1 
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3  (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2)  

สอบกลางภาค 9 35 

2 
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3  (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2) 

สอบปลายภาค 17 35 

3 
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3  (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2) 

สอบปฏิบัติ 17 5 

4 
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3  (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2) 

การนําเสนอผลการสัมมนา 3,4,16 5 

5 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 5.3 (2.3, 5.1, 5.2, 5.4) รายงานรายบุคคล 1, 15 5 

6 
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3  (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, 
5.1, 5.2) 

ปฏิบัติการดานโภชนาการ
และโภชนบําบัด  

5,6,8,11,13,14 15 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกผูท่ีไดรับการยกยองดาน

จิตสํานึกสาธารณะ 
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมายโดยใชแบบประเมิน 
3. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ การสงงานท่ีไดมอบหมาย  
4. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพ่ือน และ
อาจารยในการสัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน            

5 
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มคอ. 3 

5. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-
ตอบ ในชั้นเรียนระหวางเรียน 

2. ดานความรู 1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. การสอบภาคปฏิบัติ 
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน 
4. ประเมินจากคุณภาพดานองคความรูในรายงาน
ท่ีไดรับมอบหมาย 

40 

3. ดานทักษะทางปญญา 1. ประเมินจากคุณภาพดานการสืบคนแหลงอางอิง
ในรายงานและการสัมมนา 
2. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชั้น
เรียน 
3.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบท่ีเนนการ
ประยุกตความรู  
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้น
เรียนโดยอาจารย   
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามใน
หองเรียน       

40 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
กิจกรรมกลุม การสัมมนา  
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง 
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน 

5 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือ
สถิติในการตอบคําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน   
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพ่ือน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน  
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชัน้เรียน และ
การจัดทําโครงการ  
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระหวางการนําเสนอ 

10 

 
 
เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 

1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม 
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ  
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย

ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
1. เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบําบัดโรคหนวยท่ี 1-8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 2532. 
2. อบเชยวงศทอง.โภชนศาสตรครอบครัวกรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ. 2541. 
3. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษยหนวยท่ี 1-7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 2525. 
4. ปญหาโภชนาการ. ขอมูลสุขภาพมูลนิธิหมอชาวบานเลมท่ี 35  
5. รายงานผลการสํารวจดานโภชนาการการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย 
 ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-2552. 
6. ลักษณาอินทรกลับ . โภชนศาสตรเชิงชีวเคมีวิตามินเกลือแรน้ําและใยอาหาร [ม.ป.ท. :  

ม.ป.พ.,] 2543.  
7. วีนัสลีฬหกุล. โภชนศาสตรทางการพยาบาล. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ. 2545.  
8. สิริพันธุจุลกรังคะ. โภชนศาสตรเบื้องตน. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

2553.  
9. อมราจันทราภานนท. โภชนศาสตรและโภชนบําบัดกรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล. 2520.  
10. อรอนงคกังสดาลอําไพ. โภชนบําบัด 2000.กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาหารเคมีจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 2542.  
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

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

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพ่ือนนิสิตในชั้นเรียน 
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย 
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินท่ีสาขาวิชาจัดทํา

ข้ึน 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรยีนรู 
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3. การปรับปรุงการสอน 

1. ปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับเวลาเรียน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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