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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชาสส 226 โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 215 โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
HPX 215 Nutrition for Health Promotion
2. จํานวนหนวยกิต
3(2 -2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยสุพิมพ
วงษทองแท
อาจารย ดร. ออมใจ
แตเจริญวิริยะกุล
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
วงษทองแท
1. อาจารยสุพิมพ
แตเจริญวิริยะกุล
2 อาจารย ดร. ออมใจ
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
4 อ.ดร. สุนิสา
สงสัยเกตุ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หองปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่ อให นิ สิ ต มี ค วามรู ความเข าใจประเภทของสารอาหารชนิ ด ต างๆการบริ โ ภคอาหารตามหลั ก
โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนบําบัดบทบาทโภชนาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพการประเมินภาวะโภชนาการ
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหารการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารการคํานวณ
คุณคาอาหารและสงเสริมโภชนาการการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาใชในการสงเสริมโภชนาการในชุมชนโดย
นิสิตยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมการมีสวนรวมในการทํางานกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานเมื่อ
เรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. เพื่ อ ให นิ สิ ต สามารถบรรยายประเภทของสารอาหารชนิ ด ต า งๆการบริ โ ภคอาหารตามหลั ก
โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภค
รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ
2. เพื่อใหนิสิตเขาใจและสามารถวิเคราะหภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัดและฝกปฏิบัติการ
คํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบําบัดในภาวะสุขภาพตาง ๆ
3. เพื่อใหนิสิตวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร
และฉลากโภชนาการ
4. เพื่อใหนิสิตเขาใจหลักการอาหารเพื่อสุขภาพและฝกปฏิบัติการจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
5. เพื่อใหนิสิตนําองคความรูดานโภชนาการรวมถึงการนําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาประยุกตใชในการ
สงเสริมโภชนาการ
6. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับ ปรุงรายวิช าใหมีความสอดคล องกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
CLO
CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5
CLO6

รายละเอียด

เขาใจถึงประเภทของสารอาหารชนิดตางๆ การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่
เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ แนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภค
รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ
อธิบายภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด
ปฏิบัติในการคํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบําบัดในภาวะ
สุขภาพตางๆ
วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารและ
ฉลากโภชนาการได
ประยุกตองคความรูดา นโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ
นําเสนอองคความรูด านโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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PLO 1
PLO 2
PLO 6
PLO 6
PLO 6
PLO 3
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลใน
ภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัดบทบาท
โภชนาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพการประเมินภาวะโภชนาการฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบ
ความปลอดภัยของอาหารการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารการคํานวณคุณคาอาหารและสงเสริมโภชนาการการ
นําวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นมาใชในการสงเสริมโภชนาการในชุมชน

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
22

บรรยาย
30

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

8

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

สส 215 โภชนาการ
เพื่อการสงเสริม
สุขภาพ

1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

1

1

2

 

3

2

3

4

3. ดานทักษะทาง
ปญญา

1

2

    

3

4

5


5. ดานทักษะ
การวิเคราะห
4.ดานทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ
การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2 3

4

  

1

2

6. ดาน
ทักษะ
การ
ปฏิบัติ
ทาง
วิชาชีพ

3

1



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.1 มีความซื่อสัตย มีวนิ ัย ตรงเวลา
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอน
1.2 มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
1. กําหนดระเบียบในหองเรียน, หอง
สวนรวม
สอบโดยไมกระทําการรบกวนผูอ ื่น และ
การแตงกายตามระเบียบของคณะ
1.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1 มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

2.2 วิธีการสอน
-

2.2 มีความรูและความเขาใจในศาสตร 1.บรรยายเชื่อมโยงเนื้อหากับการ
ดานการสงเสริมสุขภาพ
สงเสริมสุขภาพ
2.3 มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ
2.4 สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง

2.จัดกิจกรรมสัมมนาโดยเชื่อมโยง
เนื้อหากับการสงเสริมสุขภาพ
1. การสอนบรรยายประกอบสื่อ
2. การฝกปฏิบัติ
3. สัมมนา และนําเสนอหนาชั้นเรียน
4. การมอบหมายใหทํารายงาน
ฝกการวางแผนกิจกรรมเพื่อนําใชใน
โครงการบริการวิชาการ “โครงการ
เครือขายชุมชนตนแบบในการดูแล
ผูสูงอายุ” กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ
โภชนาการสําหรับผูส ูงอายุ

1.3 วิธีการประเมินผล
1. บันทึกการสงงานและเขาหองสอบ
1. การสังเกตพฤติกรรมการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ และการ
แตงกายตามระเบียบของคณะ
-

2.3 วิธีการประเมินผล
1.สังเกตความเขาใจผานกิจกรรม ถาม-

ตอบ
2.สังเกตการนําเสนอและการตอบ
คําถาม

1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบปฏิบัติ
3. ใชแบบประเมินการสัมมนา
4.ผลงานรายบุคคล (รายงาน)
สังเกตจากแผนและกิจกรรมที่นาํ ใชใน
โครงการบริการวิชาการ “โครงการ
เครือขายชุมชนตนแบบในการดูแล
ผูสูงอายุ” กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ
โภชนาการสําหรับผูส ูงอายุ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. การอภิปรายวางแผนกิจกรรมเพื่อนําใช 1.สังเกตการอภิปรายวางแผนกิจกรรมเพื่อ
3.1 สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ในโครงการบริการวิชาการ “โครงการ
นําใชในโครงการบริการวิชาการ
ประโยชน
เครือขายชุมชนตนแบบในการดูแล
ผูสูงอายุ” กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ
โภชนาการสําหรับผูส ูงอายุ

“โครงการเครือขายชุมชนตนแบบในการ
ดูแลผูส ูงอายุ” กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ
โภชนาการสําหรับผูส ูงอายุ

3.2 สามารถคิดอยางเปนระบบและ
1. การวางแผนปฏิบัติการกอนการเรียน 1. สังเกตการปฏิบตั ิการ และการ
แกไขปญหาได
คาบปฏิบัติการ
แกปญหา
3.3 สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตา งๆ โดยใชความรูเปนฐาน
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หน้า 4

มคอ. 3

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.4 เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
3.5 สามารถศึกษา คนควา และประเมิน 1. การเตรียมการสัมมนา
ขอมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จาก 2. รายงานรายบุคคล
แหลงขอมูลที่หลากหลาย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งใน
-

ฐานะผูนาํ และผูรวมงานได
4.2 มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 1. การเรียนการสอนวิชาปฏิบตั ิการ
2. การวางแผนกิจกรรมเพื่อนําใชใน
และสิ่งแวดลอม

4.3 สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตา งๆ

4.4 สามารถพัฒนาการเรียนรูข อง
ตนเองอยางตอเนื่อง

3.3 วิธีการประเมินผล
1. แบบประเมินการสัมมนา
2. ผลงานรายงานรานบุคคล

4.3 วิธีการประเมินผล
-

1. การสอบปฏิบตั ิการ
2. แผนกิจกรรมเพื่อนําใชในโครงการ
โครงการบริการวิชาการ “โครงการ
บริการวิชาการ “โครงการเครือขายชุมชน
เครือขายชุมชนตนแบบในการดูแล
ตนแบบในการดูแลผูส ูงอายุ” กิจกรรม
อบรมปฏิบตั ิการโภชนาการสําหรับ
ผูสูงอายุ” กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ
โภชนาการสําหรับผูส ูงอายุ
ผูสูงอายุ
1. การฝกปฏิบตั ิในคาบเรียนปฏิบตั ิการ 1. สังเกตการแกไขสถานการณที่ตา งไป
2. การทํากิจกรรมในโครงการบริการ
จากคูมือการปฏิบัติการ
วิชาการ “โครงการเครือขายชุมชน
2. สังเกตการแกไขสถานการณเฉพาะหนา
ตนแบบในการดูแลผูส ูงอายุ” กิจกรรม ในการทํากิจกรรมในโครงการบริการ
อบรมปฏิบตั ิการโภชนาการสําหรับ
วิชาการ “โครงการเครือขายชุมชน
ผูสูงอายุ
ตนแบบในการดูแลผูส ูงอายุ” กิจกรรม
อบรมปฏิบตั ิการโภชนาการสําหรับ
ผูสูงอายุ
1. มอบหมายงานใหทํารายงานและเตรียม 1. ประเมินผลจากการสังเกตการสัมมนา
ขอมูลเพื่อการทํากิจกรรมกลุม
กลุมยอยและการนําเสนอในชั้นเรียน
2. ประเมินคุณภาพของงานที่ไดรบั
มอบหมายใหคนความดวยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
5.1 สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่อใหเขาใจองคความรู หรือประเด็น
ปญหา
5.2 สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. สอดแทรกการวิธีการสื่อสาร
เนื้อหาผานการเรียนในคาบเรียน
2. การรายงานการสัมมนา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ขอสอบขอเขียน
2. แบบประเมินการสัมนา
หน้า 5

มคอ. 3

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา

5.2 วิธีการสอน

5.3 วิธีการประเมินผล

5.3 สามารถใชเทคโนโลยีใน
การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ

-

-

6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไมประเมินผล)

1

2
3

4

1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

- Computer
8 ม.ค. 62 บทนํา แนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับ 2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint
สัมมนาบทบาทโภชนาการที่เกีย่ วของ - Projector
การบริโภค บทบาทโภชนาการที่
- Visualizer
กับการสงเสริมสุขภาพ
เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ
(ใบกิจกรรมที1่ )
- Computer
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
15 ม.ค. 62 บรรยาย
- Projector
- ประเภทของสารอาหารกับโภชนาการ
- Visualizer
- VDO
2 - 2 - ดู VDO
22 ม.ค. 62 บรรยาย
- บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
- โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลในวัย
- สัมมนา การเลือกและจัดอาหารให - Projector
ตางๆ (ทารก, เด็กกอนวัยเรียน, วัยเรียน,
เหมาะสมกับบุคคลในแตละชวงวัย - Visualizer
วัยรุน, วัยผูใหญ, ผูส ูงอายุ)
เพื่อใหรวมวิเคราะหในกลุม ยอย
สัมมนา
(ใบกิจกรรมที่ 2)
- การประยุกตใชหลักการบริโภคอาหาร
- ใหนิสิตนําหลักโภชนาการที่
ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล
เหมาะสมกับบุคคลในวัยตางๆ มา
ในวัยตางๆ เพื่อการสงเสริมสุขภาพ
วางแผนประยุกตในการจัด
เมนูอาหารสําหรับผูส ูงอายุ และ
นําเสนอเพื่อนําใชในโครงการ
บริการวิชาการ “โครงการ
เครือขายชุมชนตนแบบในการดูแล
ผูสูงอายุ”กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการ
โภชนาการสําหรับผูส ูงอายุ
- VDO
29 ม.ค. 62 บรรยาย
2 - 2 - ดู VDO
- บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
- โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลใน
- สัมมนา กรณีศึกษาหรือประเด็น - Projector
ภาวะและบริบทตางๆ (ภาวะโภชนาการ
ปญหาเกี่ยวกับการเลือกและจัด - Visualizer
ขาด/ เกิน ภาวะตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร
อาหารใหเหมาะสมกับบุคคลใน
ผูบริจากเลือด/ เกล็ดเลือด นักกีฬา/ผูใช
ภาวะและบริบทตางๆ (ใบกิจกรรม
แรงงาน พระภิกษุ)
ที่ 3)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้า 6

ผูสอน
อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ
อ.ศิริกุล
อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

5

6

7

8

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สัมมนา
- การประยุกตใชหลักการบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสม
กับบุคคลในภาวะและบริบทตางๆ เพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ
5 ก.พ. 62 บรรยาย
2 2 - - ดู VDO เกี่ยวกับการประเมินภาวะ
โภชนาการ
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- บรรยายประกอบ PowerPoint
ปฏิบัติการ
- ฝกปฏิบัตกิ ารประเมินภาวะ
- การประเมินภาวะโภชนาการโดยการ
โภชนาการโดยวิธีการวัดสัดสวน
วัดสัดสวนรางกาย
รางกาย มอบหมายงานรายบุคคลเพื่อฝก

สื่อที่ใช

- Computer
- LCD
- Visualizer
- สายวัด
- เครื่องชั่ง
น้ําหนัก

การนําความรูดานการประเมินภาวะโภชนา
ดวยวิธธีตา งๆ มาประยุกตเพือ่ การสงเสริม
สุขภาพ (แบบฝกปฏิบติการประเมินภาวะ
โภชนาการ)

- Computer
12 ก.พ. 62 บรรยาย
2 2 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
- ฝกปฏิบัติการคํานวณคุณคาอาหาร - LCD
- การคํานวณคุณคาอาหารและรายการ
และรายการอาหารแลกเปลีย่ น (แบบ- - Visualizer
อาหารแลกเปลี่ยนรายการอาหาร
- ฝกปฏิบัติการคํานวณคุณคาอาหาร
แลกเปลีย่ นไทย
และรายการอาหารแลกเปลีย่ น)
- หลักการคํานวณและกําหนดปริมาณ
มอบหมายงานรายกลุมใหนสิ ิตนํา
อาหารโดยใชรายการอาหารแลกเปลี่ยน
หลักการการคํานวณคุณคาอาหารและ
- การจัดรายการอาหาร
รายการอาหารแลกเปลี่ยนและนํามา
ปฏิบัติการ
ประยุกตกับการใหความรูในการจัด
-การคํานวณคุณคาอาหารและรายการ
เมนูอาหารสําหรับผูส ูงอายุในโครงการ
อาหารแลกเปลี่ยน
บริการวิชาการ “โครงการเครือขาย
ชุมชนตนแบบในการดูแลผูส ูงอายุ”
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการโภชนาการ
สําหรับผูสูงอายุ
- VDO
26 ก.พ. 62 บรรยาย
4 - - - VDO
- บรรยายประกอบ power point - Computer
- โภชนบําบัด I
- มอบหมายงานรายกลุมใหนสิ ิตจัด - LCD
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคอวนและ
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ - Visualizer
ผูปวยไขมันในเลือดสูง
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด I)
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง
4. อาหารสําหรับผูปวยระบบเลือดและ
น้ําเหลืองผิดปกติ
5. อาหารสําหรับผูปวยภาวะหลอด
แข็งตัวและหัวใจขาดเลือด
5 มี.ค. 62 ปฏิบัติการ
- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก - อาหารสําหรับ
- โภชนบําบัด I (การจัดอาหารสําหรับ
โภชนบําบัด
ปรุงประกอบ
ผูปวย)
ตามหลักโภชน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

ผูสอน

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

สุพิมพ

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ
อ.สุนิสา

วันที่สอน

หัวขอ

กิจกรรมการเรียนการสอน

นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ
ตามหลักโภชนบําบัด
3 - - สอบทฤษฎี

สื่อที่ใช
บําบัด
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด I

ผูสอน

9

12 มี.ค. 62

10

19 มี.ค. 62 บรรยาย
4 - - - VDO
- บรรยายประกอบ power point
- โภชนบําบัด II
- มอบหมายงานรายกลุมใหนสิ ิตจัด
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคไต
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด II)
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคเกาต
4. อาหารสําหรับผูปวยโรคเอดส
5. อาหารสําหรับผูปวยโรคตับ ถุงน้ําดี
และกระเพาะอาหาร
26 มี.ค. 62 ปฏิบัติการ
- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
- โภชนบําบัด II (การจัดอาหารสําหรับ
โภชนบําบัด
ผูปวย)
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
หลักโภชนบําบัด

- VDO
อ.สุพิมพ
- Computer
- LCD
- Visualizer
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II

2 เม.ย. 62 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
- อาหารเพื่อสุขภาพ
มอบหมายงานรายกลุม ใหนิสิตจัด
- อาหารเพื่อสุขภาพกลุมตาง ๆ
รายการอาหารใหเหมาะสมกับบุคคล
- อาหารแมคโครไบโอติกส
และตรงตามหลักอาหารเพื่อสุขภาพ
- อาหารชีวจิต อาหารเจ
แตละประเภท (แบบฝกปฏิบัติอาหาร
- อาหารมังสวิรัต
เพื่อสุขภาพ)
- พืช สมุนไพรในทองถิ่นที่นํามาใชใน
การปรุงอาหาร
9 เม.ย. 62 ปฏิบัติการ
- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
- การจัดอาหารตามหลักอาหารเพื่อ
โภชนบําบัด
สุขภาพและการประยุกตพืช
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทัง้ นําเสนอ
สมุนไพรในทองถิ่นมาใชในการปรุง
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
อาหาร
หลักโภชนบําบัด

- Computer
- LCD
- Visualizer
- แบบฝก
ปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ

11

12

13

14

สอบกลางภาค

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

23 เม.ย. 62 บรรยาย
- การวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร
ปฏิบัติการ
- การวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร
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อ.สุพิมพ
อ. ออมใจ

- อาหารสําหรับ อ.สุพิมพ
ปรุงประกอบ อ.ออมใจ
ตามหลักโภชน อ.สุนสิ า
บําบัด
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด
- แบบฝกปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ
- Computer
2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
ฝกปฏิบัติวเิ คราะหและทดสอบความ - LCD
- Visualize
ปลอดภัยของอาหาร
- แบบฝก
การนําเสนอขอมูลจากการปฏิบตั ิ
ปฏิบัติการ
การสัมมนาในชั้นเรียน
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อ.สุพิมพ

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน
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30 เม.ย. 62 บรรยาย
- การอานฉลากผลิตภัณฑและฉลาก
โภชนาการ
- Dietary Reference Intake
ปฏิบัติการ
- การการอานฉลากผลิตภัณฑและ
ฉลากโภชนาการ

2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
มอบหมายงานรายกลุม ใหรวมกันฝก
ปฏิบัติวิเคราะหขอมูลจากฉลาก
ผลิตภัณฑและแปลผลเพื่อใชในการ
สงเสริมสุขภาพในแตละภาวะสุขภาพ
การนําเสนอขอมูลจากการอภิปราย
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7 พ.ค. 62

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint การ
ใหคําปรึกษาดานโภชนาการในภาวะ
ตางๆ
มอบหมายงานรายบุคคลใหประยุกต
ความรูเพื่อใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการในภาวะตางๆ (ใบงานที่ 4)
3 1 - สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

17

บรรยาย
- การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใน
ภาวะตาง ๆ
สัมมนา
- การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใน
ภาวะตางๆ
14 พ.ค. 62 สอบปลายภาค

สื่อที่ใช
- ชุดทอสอบ
สารปนเปอนใน
อาหาร
- Computer
- LCD
- Visualize
- แบบฝก
ปฏิบัติการ
- ตัวอยางสินคา
เพื่อศึกษาฉลาก
ผลิตภัณฑและ
ฉลาก
โภชนาการ
- Computer
- LCD
- Visualizer

ผูสอน

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
สัปดาห
สัดสวน(%)
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
1
สอบกลางภาค
9
35
5.1, 5.2)
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
2
สอบปลายภาค
17
35
5.1, 5.2)
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
3
สอบปฏิบัติ
17
5
5.1, 5.2)
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
4
การนําเสนอผลการสัมมนา 3,4,8,11,13,14,15,16
10
5.1, 5.2)
5 1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 5.3 (2.3, 5.1, 5.2, 5.4) รายงานรายบุคคล
1, 15
5
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, ปฏิบัติการดานโภชนาการ
6
5,6,8,11,13,14, 15
10
5.1, 5.2)
และโภชนบําบัด
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การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากบันทึกผูที่ไดรับการยกยองดาน
จิตสํานึกสาธารณะ
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมายโดยใชแบบประเมิน
3. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ การสงงานที่ไดมอบหมาย
4. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพื่อน และ
อาจารยในการสัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน
5. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถามตอบ ในชั้นเรียนระหวางเรียน
2. ดานความรู
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. การสอบภาคปฏิบัติ
3. การประเมินโดยใชแบบประเมินความรูจากการ
นําเสนอในชั้นเรียน
4. ประเมินจากคุณภาพดานองคความรูในรายงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
1. ประเมินจากคุณภาพดานการสืบคนแหลงอางอิง
3. ดานทักษะทางปญญา
ในรายงานและการสัมมนา
2. การสังเกตการตอบคําถาม การอภิปรายในชั้น
เรียน
3.ประเมินจากการสอบโดยใชขอสอบที่เนนการ
ประยุกตความรู
4. ประเมินจากแบบประเมินการนําเสนอในชั้น
เรียนโดยอาจารย
5. ประเมินจากการสังเกตการตอบคําถามใน
หองเรียน
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง 1. ประเมินจากแบบประเมินการมีสวนรวมในทํา
บุคคลและความรับผิดชอบ
กิจกรรมกลุม การสัมมนา
2. ประเมินจากคุณภาพของขอมูลดานความถูกตอง
เหมาะสม และทันสมัยในรายงาน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือ
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
สถิติในการตอบคําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพื่อน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชัน้ เรียน และ
การจัดทําโครงการ
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวางการนําเสนอ
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รอยละ
5

40

40

5

10
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุม
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. เอกสารการสอนชุดวิชาอาหารบําบัดโรคหนวยที่ 1-8. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 2532.
2. อบเชยวงศทอง.โภชนศาสตรครอบครัวกรุงเทพฯ: โรงพิมพชวนพิมพ. 2541.
3. เอกสารการสอนชุดวิชาโภชนาการกับชีวิตมนุษยหนวยที่ 1-7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ. 2525.
4. ปญหาโภชนาการ. ขอมูลสุขภาพมูลนิธิหมอชาวบานเลมที่ 35
5. รายงานผลการสํารวจดานโภชนาการการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจรางกาย
ครั้งที่ 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 : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
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/
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
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2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. เพิ่มประสบการณนิสิตโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่
คาดหวังของรายวิชา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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