มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สส 215 โภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2562
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 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
อาจารยยุพารัตน อดกลั้น
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน
ลําดับที่
รายชื่อ
สังกัด
1. อาจารยยุพารัตน อดกลั้น
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 อาจารย ดร. สุรศักดิ์ อยูยงสถิต
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หองปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อให นิ สิ ต มี ค วามรู ความเข าใจประเภทของสารอาหารชนิ ด ต างๆการบริ โ ภคอาหารตามหลั ก
โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภคภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนบําบัดบทบาทโภชนาการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพการประเมินภาวะโภชนาการ
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหารการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารการคํานวณ
คุณคาอาหารและการใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการเพื่อการสงเสริมสุขภาพในบุคคลที่มีบริบทที่แตกตางกัน
โดยเนนใหนิสิตใชความรูดานโภชนาการบนพื้ฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวม
ในการทํางานกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานเมื่อเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ
1. เพื่อใหนิสิตเขาใจถึงสถานการณและปญหาทางดานโภชนาการของประเทศไทย การสงเสริมดาน
โภชนาการในระดับตางๆ และการเฝาระวังทางดานโภชนาการ
2. เพื่อใหนิสิตสามารถบรรยายประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลักโภชนา
การที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภครวมถึง
การประเมินภาวะโภชนาการ
3. เพื่ อให นิ สิ ตเข า ใจและอธิ บ ายรูป แบบการใชพลังงานของรางกาย การคํานวณความตองการ
พลังงานที่เหมาะสมในแตละบุคคลและฝกปฏิบัติการคํานวณคุณคาสารอาหารรวมถึงการอาน
ฉลากผลิตภัณฑอาหารและฉลากโภชนาการ
4. เพื่อใหนิสิตวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร
5. เพื่อใหนิสิตเขาใจและสามารถวิเคราะหภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัดและฝกปฏิบัติการ
คํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบําบัดในภาวะสุขภาพตาง ๆ
6. เพื่อใหนิสิตเขาใจหลักการอาหารเพื่อสุขภาพและฝกปฏิบัติการจัดเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
7. เพื่อใหนิสิตนําองคความรูดานโภชนาการมาประยุกตใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการเพื่อการ
สงเสริมโภชนาการได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับ ปรุงรายวิช าใหมีความสอดคล องกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา
CLO
รายละเอียด
PLO
CLO1 เขาใจถึงประเภทของสารอาหารชนิดตางๆ การบริโภคอาหารตามหลัก
PLO 1
โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ แนวคิดและปจจัยที่
เกี่ยวของกับการบริโภค รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ
PLO 2
CLO2 อธิบายภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด
CLO3 ปฏิบัติในการคํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชน
PLO 6
บําบัดในภาวะสุขภาพตางๆ
CLO4 วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑ
PLO 6
อาหารและฉลากโภชนาการได
PLO 6
CLO5 ประยุกตองคความรูดานโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ
PLO 3
CLO6 นําเสนอองคความรูดานโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ประเภทของสารอาหาร การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล ในภาวะและวัย
ตางๆ แนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภค ภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด บทบาทโภชนาการที่
เกี่ ย วของกั บการสงเสริ มสุ ขภาพ การประเมิน ภาวะโภชนาการ ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร การอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร การคํานวณคุณคาอาหารและสงเสริมโภชนาการ การให
คําปรึกษาทางโภชนาการ
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
18

30

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

สส 215
โภชนาการเพื่อ
การสงเสริม
สุขภาพ

1

2





3

การสัมมนา/กรณีศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

12

75

1 2 3

4

5.ทักษะ
การ
4.ทักษะ
วิเคราะห
ความสัมพันธ
6.
เชิงตัวเลข
3. ทักษะทางปญญา ระหวางบุคคล
ทักษะ
การสื่อสาร
และความ
พิสัย
และการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2







2. ดานความรู







  



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ
2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
1. กําหนดระเบียบในการใชสถานที่
สวนรวม
และอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติ
โภชนาการ
3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

2.2 วิธีการสอน

2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร 1.มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ดานการสงเสริมสุขภาพ
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
และจัดทํารายงาน3. มีความรูและความเขาใจในสาระ 1. การสอนบรรยาย
สําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการ 2. การถาม-ตอบ
สงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรูไป 3. ฝกปฏิบัติการ
ใชในชีวิตประจําวัน
4. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
และจัดทํารายงาน
5. Active leaning (problem
base)
4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ 1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
รวมทั้งตอยอดองคความรูไดอยาง และจัดทํารายงาน
ตอเนื่อง

1.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ไดมอบหมาย
1. สังเกตแสดงออกในชั้นเรียน
ตลอดจนกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
ระหวางเรียน
-

2.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
1. การสอบภาคทฤษฎี
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
3. ประเมินจากรายงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ประเมินจากแบบฝกหัด
กรณีศึกษา
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สามารถประยุ ก ต ค วามรู ใ ห เ กิ ด 1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 1. ประเมินจากแบบประเมินการ
ประโยชน
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน สัมมนา
และจัดทํารายงาน
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3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
2. สามารถคิ ด วิ เ คราะห อ ย า งเป น 1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม
ระบบ และแกไขปญหาได
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน
และจัดทํารายงาน
3 . ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น วิ พ า ก ษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู
เปนฐาน
4. มี ค ว า ม คิ ด ริ เ ริ่ ม ส ร า ง ส ร ร ค
นวัตกรรม
5. ส าม าร ถศึ ก ษา ค นคว า แล ะ 1. จัดกิจกรรม Active Learning
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐาน (Active Reading) ใหแตละกลุมอาน
ใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย บทความแลวแลกเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานกับเพื่อน นํามา
เขียนแผนผังมโนทัศน (Concept
Map) ลงในกระดาษโปสเตอรเพื่อทํา
กิจกรรม Gallery Walk ตอไป
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.2 วิธีการสอน
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. สามารถทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม 1. เลือกประเด็นที่เปนปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอม
และสิง่ แวดลอมที่เกี่ยวของกับดาน
สุขภาพใหนิสิตเรียนรู และตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พรอมทั้ง
กระตุนใหคิดหาวิธีที่จะมีสวนรวม
รับผิดชอบใน การแกปญหาโดย
เริ่มตนจาก ตัวนิสิตเอง
3 . ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห เ ข า กั บ 1. สอดแทรกแนวคิดผานกิจกรรม
สถานการณตางๆ
เพื่อฝกเพื่อใหนิสิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆ
4. สามารถพั ฒ นาการเรี ย นรู ข อง 1.จัดกรณีศึกษาที่นิสิตไดมีโอกาสฝก
การคนควาขอมูลจากแหลงที่
ตนเองอยางตอเนื่อง
หลากหลายเพื่อนํามาวิเคราะหและ
นําเสนอแนวทางที่เหมาะสม
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3.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากแบบประเมินการ
สัมมนา
1. ผลงานการนําเสนอแผนผังมโน
ทัศน (Concept Map)
2. แบบประเมินการฝกปฏิบัติ

4.3 วิธีการประเมินผล

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย

1. สังเกตจากพัฒนาการดาน
ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรูใน
ชั้นเรียน
1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
เพื่ อ ให เ ข า ใจองค ค ว ามรู หรื อ
ประเด็นปญหา
2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี 1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพื่อ
1. ประเมินจากคุณภาพในการ
ประสิทธิภาพ
นําเสนอการสัมมนา
นําเสนอขอมูลในการสัมมนา ที่
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี ใ น การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ
6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไมประเมินผล)

1. แผนการสอน
วันที่สอน

1 8 ม.ค. 63

2 15 ม.ค. 63

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

- Computer
2 - 2 บรรยายภาษาอังกฤษประกอบ
บทนํา
- LCD
PowerPoint
- สถานการณและปญหาโภชนาการของ
สัมมนาบทบาทโภชนาการที่เกีย่ วของ - Visualizer
ประเทศไทย
กับการสงเสริมสุขภาพ
- นโยบายและกลยุทธในการแกไขปญหา
โภชนาการชุมชน
- ระบบอาหารและความมั่นคงของ
อาหาร
2 - 2 1. บรรยายประกอบ PowerPoint - Computer
การเฝาระวังทางโภชนาการ
- การเฝาระวังทางโภชนาการ
2. จัดกิจกรรม Active Learning - LCD
- การพัฒนาระบบและกระบวนการเฝา
(Active Reading) ใหแตละกลุม - Visualizer
บชารต
ระวังทางโภชนาการ
อานบทความการเฝาระวังทาง -- ฟลิ
ปากกาเมจิค
- การดําเนินงาน เฝาระวังทางโภชนาการ
โภชนาการแลวแลกเปลี่ยน
ในประเทศไทย

ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานกับ
เพื่อน นํามาเขียนแผนผังมโน
ทัศน (Concept Map) ลงใน
กระดาษโปสเตอรเพื่อทํากิจกรรม
Gallery Walk ตอไป
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ผูสอน
อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล

อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล

วันที่สอน

หัวขอ

22 ม.ค. 63 ประเภทของสารอาหารกับโภชนาการ

4

29 ม.ค. 63

5

5 ก.พ. 63

7

12 ก.พ. 61

8
9

26 ก.พ. 63
4 มี.ค. 63

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

- Computer
- LCD
- Visualizer
- Computer
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
บรรยาย
- LCD
- โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลใน
- Visualizer
ภาวะและวัยตางๆ
สัมมนา
- - 4 สัมมนา กรณีศึกษาหรือประเด็นปญหา - Computer
- LCD
- การประยุกตใชหลักการบริโภคอาหาร
เกี่ยวกับการเลือกและจัดอาหารให
- Visualizer
ตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล
เหมาะสมกับบุคคลในแตละชวงวัย
ในภาวะและวัยตางๆ เพื่อการสงเสริม
สุขภาพ
- Computer
การประเมินภาวะโภชนาการ
2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
- LCD
ฝกปฏิบัติ :
1) การประเมินภาวะโภชนาการโดย - Visualizer
- เครื่องชั่ง
การวัดสัดสวนรางกาย
น้ําหนัก
2) การประเมินอาหารบริโภค
- เครื่องวัด
3) วิเคราะหกรณีศึกษาการ
ความสูง
เจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
รางกายโดยใชกราฟการเจริญเติบโต"
- Computer
หลักการคํานวณและกําหนดปริมาณการ 2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
- LCD
ฝกปฏิบัติ
บริโภคอาหารที่เหมาะสมกับแตละบุคคล
1) การคํานวณคุณคาอาหารตามหลัก - Visualizer
1. Dietary Reference Intake
รายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย
2. การใชพลังงานในรางกายและวิธีการ
2) การคํานวณคุณคาสารอาหารโดย
คํานวณการบริโภคอาหารทีเ่ หมาะสมกับ
โปรแกรม Nutrisurvey
แตละบุคคล
3. การอานฉลากผลิตภัณฑและฉลาก
โภชนาการ
สอบกลางภาค
3 - - สอบทฤษฎี
- Computer
บรรยายประกอบ PowerPoint
การวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัย 2 2
ฝกปฏิบัติวเิ คราะหและทดสอบความ - LCD
ของอาหาร
- Visualize
ปลอดภัยของอาหาร
- แบบฝก
การนําเสนอขอมูลจากการปฏิบตั ิ
ปฏิบัติการ
การสัมมนาในชั้นเรียน
- ชุดทอสอบ
สารปนเปอนใน
อาหาร

3

6 12 ก.พ. 63

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3
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4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
ประกอบการซักถาม
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ผูสอน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล
อ.ยุพารัตน
อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล
อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล

อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล

อ.ยุพารัตน
อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล

วันที่สอน

10

11 มี.ค. 63

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช

- Computer
บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ power point
- โภชนบําบัด I
มอบหมายงานรายกลุม ใหนิสิตจัด - LCD
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคอวน
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ - Visualizer
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด I)
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง
4. อาหารสําหรับผูปวยไขมันในเลือดสูง
5. อาหารสําหรับผูปวยภาวะหลอด
แข็งตัวและหัวใจขาดเลือด

11

18 มี.ค. 63 ปฏิบัติการ

12

25 มี.ค. 63 บรรยาย

- โภชนบําบัด I (การจัดอาหารสําหรับ
ผูปวย)

- 4 - Active leaning (problem base)
1) มอบหมายกรณีศึกษาและวิเคราะห
2) ฝกปฏิบตั ิการเตรียมอาหารตาม
หลักโภชนบําบัด
3) นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ
ตามหลักโภชนบําบัด
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
มอบหมายงานรายกลุม ใหนิสิตจัด
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด II)

- โภชนบําบัด II
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคไต
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคเกาต
4. อาหารสําหรับผูปวยโรคเอดส
5. อาหารสําหรับผูปวยโรคตับถุงน้ําดี
และกระเพาะอาหาร
13 1 เม.ย. 63 ปฏิบัติการ
- 4 - Active leaning (problem base)
- โภชนบําบัด II (การจัดอาหารสําหรับ
1) มอบหมายกรณีศึกษาและวิเคราะห
ผูปวย)
2) ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตาม
หลักโภชนบําบัด
3) นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ
ตามหลักโภชนบําบัด
14 8 เม.ย. 63
บรรยาย
2 - 2 1. บรรยายประกอบ PowerPoint
- อาหารเพื่อสุขภาพ
2. จัดกิจกรรม Active Learning
1) เกณฑมาตรฐานอาหารเพื่อสุขภาพ
(Active Reading) ใหแตละกลุม
2) อาหารเพื่อสุขภาพกลุม ตางๆ อาหาร
อานบทความการเลือกใช
แมคโครไบโอติกส อาหารชีวจิต อาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหารอยาง
เจ อาหารมังสวิรัต
เหมาะสมและปลอดภัยแลว
3) ประเภทของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เพื่อสุขภาพ
ไดอานกับเพื่อน นํามาเขียน
4) หลักการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด I

อ.ยุพารัตน

อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล
อ.ดร.สุร
ศักดิ์

- Computer อ.ยุพารัตน
- LCD
- Visualizer
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II
- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II

อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล
อ.ดร.สุร
ศักดิ์

- Computer
- LCD
- Visualizer
- ฟลิบชารต
- ปากกาเมจิค

อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล

แผนผังมโนทัศน (Concept
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ผูสอน

หน้า 8

วันที่สอน

หัวขอ

15

22 เม.ย. 63 ปฏิบัติการ
- การจัดอาหารตามหลักอาหารเพื่อ
สุขภาพ

16

29 เม.ย. 63 บรรยาย
- การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใน
ภาวะตาง ๆ
สัมมนา
- การใหคําปรึกษาดานโภชนาการใน
ภาวะตางๆ
13 พ.ค.63 สอบปลายภาค

17

2.
กิจกรรม
1
2
3
4
5
6

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

Map) ลงในกระดาษโปสเตอร
เพื่อทํากิจกรรม Gallery Walk
ตอไป

- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
โภชนบําบัด
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
หลักโภชนบําบัด

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด
- แบบฝกปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ
2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint การ - Computer
ใหคําปรึกษาดานโภชนาการในภาวะ - LCD
- Visualizer
ตางๆ
มอบหมายงานรายบุคคลใหประยุกต
ความรูเพื่อใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการในภาวะตางๆ (ใบงานที่ 4)
3 1 - สอบทฤษฎีและปฏิบัติ

แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
วิธีการ
1.1, 2.3, 3.5, 4.2 (2.1, 3.3, 4.1)
สอบกลางภาค
1.1, 2.3, 3.5, 4.2 (2.1, 3.3, 4.1)
สอบปลายภาค
1.1, 2.3, 3.5, 4.2, 5.2 (2.1, 2.4, 4.1)
สอบปฏิบัติ
1.1, 2.3, 4.2, 5.2 (2.2, 2.4, 3.1, 3.2,
การนําเสนอผลการสัมมนา
4.4,)
1.1, 2.3, 3.1, 3.5 (2.3, 4.4)
รายงานรายบุคคล
1.1, 2.2, 3.5, 4.2, 5.2 (2.2, 2.4, 3.1, 3.2, ปฏิบัติการดานโภชนาการ
4.3)
และโภชนบําบัด
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สื่อที่ใช

ผูสอน

อ.ยุพารัตน
ผศ.ดร.ศิริ
กุล
อ.ดร.สุร
ศักดิ์
อ.ยุพารัตน
อ.ออมใจ

อ.ยุพารัตน
อ.ออมใจ

สัปดาห
9
17
17

สัดสวน(%)
35
35
5

3,4,16

5

16

5

11,13,15

15
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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. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้
80 – 100 คะแนน
=A
60 – 64
คะแนน = C
+
75 – 79 คะแนน
=B
55 – 59
คะแนน = D+
70 – 74 คะแนน
=B
50 – 54
คะแนน = D
+
65 – 69 คะแนน
=C
นอยกวา 50 คะแนน = E
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50
และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
1. Rosalind S. Gibson. Principles of Nutritional Assessment (2nd Edition). Oxford
University Press; 2 edition (March 31, 2005)
2. A. Catharine Ross PhD, Benjamin Caballero MD, PhD, Robert J. Cousins PhD, Katherine
L. Tucker Ph.D., Thomas R. Ziegler M.D. Modern Nutrition in Health and Disease (11th
Edition). December 18, 2012
3. Ann Coulston Carol Boushey Mario Ferruzzi Linda Delahanty. Nutrition in the
Prevention and Treatment of Disease (4th Edition). Academic Press, 28th April 2017
4. สุนีย สหัสโพธิ์ และคณะ. โภชนาการพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2562.
5. อัญชลี ศรีจําเริญ. อาหารและโภชนาการ การปองกันกลไกบกพรอง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2561.
6. จินตนา สุวิทวัส การประเมินภาวะโภชนาการ (NUTRITIONAL ASSESSMENT). กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2561.
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/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. การตอบคําถามของอาจารยและเพื่อนนิสิตในชั้นเรียน
2. สังเกตปฏิสัมพันธระหวางผูสอน กับ ผูเรียน การมีสวนรวมในการซักถาม อภิปราย
3. ใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทํา
ขึ้น
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1. การสังเกตการสอนของผูสอนโดยทีมผูรวมสอน
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
1. ใหนิสิตทําแบบทดสอบกอนการปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความพรอมกอนลงมือปฏิบัติการจริง
2. ลดจํานวนเอกสารประกอบการเรียน และทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนทุกครั้งเพื่อทดสอบ
ความรูกอนเรียน
3. เพิ่มอาจารยฝกปฏิบัติคุมแลปเปนสามคน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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