
มคอ. 3 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส 215 โภชนาการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 
 

 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส 215 โภชนาการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ    
HPX 215 Nutrition for Health Promotion  

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

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ) 
ประเภทวิชา กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
อาจารยยุพารัตน อดกลั้น     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. สุรศักดิ์ อยูยงสถิต คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :   
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)  
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
ภาคทฤษฎี หอง 306 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ หองปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
2 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 



มคอ. 3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภคภาวะทุพ
โภชนาการและโภชนบําบัดบทบาทโภชนาการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพการประเมินภาวะโภชนาการ
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหารการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารการคํานวณ
คุณคาอาหารและการใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการเพ่ือการสงเสริมสุขภาพในบุคคลท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกัน
โดยเนนใหนิสิตใชความรูดานโภชนาการบนพ้ืฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรม และสงเสริมใหนิสิตมีสวนรวม
ในการทํางานกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํางานเม่ือเรียนจบวิชานี้แลว นิสิตสามารถ 

1. เพ่ือใหนิสิตเขาใจถึงสถานการณและปญหาทางดานโภชนาการของประเทศไทย การสงเสริมดาน
โภชนาการในระดับตางๆ และการเฝาระวังทางดานโภชนาการ 

2. เพ่ือใหนิสิตสามารถบรรยายประเภทของสารอาหารชนิดตางๆการบริโภคอาหารตามหลักโภชนา
การท่ีเหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆแนวคิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภครวมถึง
การประเมินภาวะโภชนาการ 

3. เพ่ือใหนิสิตเขาใจและอธิบายรูปแบบการใชพลังงานของรางกาย การคํานวณความตองการ
พลังงานท่ีเหมาะสมในแตละบุคคลและฝกปฏิบัติการคํานวณคุณคาสารอาหารรวมถึงการอาน
ฉลากผลิตภัณฑอาหารและฉลากโภชนาการ 

4. เพ่ือใหนิสิตวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร 
5. เพ่ือใหนิสิตเขาใจและสามารถวิเคราะหภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัดและฝกปฏิบัติการ

คํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบําบัดในภาวะสุขภาพตาง ๆ 
6. เพ่ือใหนิสิตเขาใจหลักการอาหารเพ่ือสุขภาพและฝกปฏิบัติการจัดเตรียมอาหารเพ่ือสุขภาพ 
7. เพ่ือใหนิสิตนําองคความรูดานโภชนาการมาประยุกตใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการเพ่ือการ

สงเสริมโภชนาการได 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

3. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชา  
CLO รายละเอียด PLO 
CLO1 เขาใจถึงประเภทของสารอาหารชนิดตางๆ การบริโภคอาหารตามหลัก

โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ แนวคิดและปจจัยท่ี
เก่ียวของกับการบริโภค รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ 

PLO 1 

CLO2 อธิบายภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด  PLO 2 

CLO3 ปฏิบัติในการคํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชน
บําบัดในภาวะสุขภาพตางๆ  

PLO 6 

CLO4 วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑ
อาหารและฉลากโภชนาการได  

PLO 6 

CLO5 ประยุกตองคความรูดานโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ  PLO 6 

CLO6 นําเสนอองคความรูดานโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ  PLO 3 
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มคอ. 3 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 ประเภทของสารอาหาร การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคล ในภาวะและวัย

ตางๆ แนวคิดและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริโภค ภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด บทบาทโภชนาการท่ี
เก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร การอานฉลากผลิตภัณฑอาหาร การคํานวณคุณคาอาหารและสงเสริมโภชนาการ การให
คําปรึกษาทางโภชนาการ 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย 
 

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การสัมมนา/กรณีศึกษา 
 
 

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL) 

 
30 18 12 75 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สส 215
โภชนาการเพ่ือ
การสงเสริม
สุขภาพ 

                     

 

4. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
    2 ชั่วโมง/สัปดาห 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 1.2 วิธีการสอน 1.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 
การเขาหองสอบ และการแตงกาย
ตามระเบียบของคณะ 

1. ประเมินจากบันทึกการเขา
หองเรียนและหองสอบ การสงงานท่ี
ไดมอบหมาย  

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

1. กําหนดระเบียบในการใชสถานท่ี
และอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติ
โภชนาการ 

1. สังเกตแสดงออกในชั้นเรียน

ตลอดจนกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย
ระหวางเรียน 

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 

2. ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป   

2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร 
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

1.มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน- 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
 

3. มีความรูและความเขาใจในสาระ 
สําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการ
สงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรูไป 
ใชในชีวิตประจําวัน 

1. การสอนบรรยาย 
2. การถาม-ตอบ 
3. ฝกปฏิบัติการ 
4. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน 
5. Active leaning (problem 
base) 

1. การสอบภาคทฤษฎี 
2. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
3. ประเมินจากรายงานท่ีไดรับ 
มอบหมาย 
4. ประเมินจากแบบฝกหดั
กรณีศึกษา 

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ 
ปฏิบัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ  
รวมท้ังตอยอดองคความรูไดอยาง 
ตอเนื่อง 

1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน 

1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
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3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 

2. สามารถคิดวิ เคราะหอยางเปน
ระบบ และแกไขปญหาได 
 

1. มอบหมายหัวขอใหอภิปรายกลุม 
ยอยและสัมมนารวมกันในชั้นเรียน 
และจัดทํารายงาน 

1. ประเมินจากแบบประเมินการ 
สัมมนา 
 

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 าม คิ ด ริ เ ริ่ ม  ส ร า ง ส ร ร ค
นวัตกรรม 

- - 

5. สาม ารถ ศึกษา  ค นคว า  แล ะ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐาน
ใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย 

1. จัดกิจกรรม Active Learning 
(Active Reading) ใหแตละกลุมอาน
บทความแลวแลกเปลี่ยนความคิด
เก่ียวกับสิ่งท่ีไดอานกับเพ่ือน นํามา
เขียนแผนผังมโนทัศน (Concept 
Map) ลงในกระดาษโปสเตอรเพ่ือทํา
กิจกรรม Gallery Walk ตอไป 

1. ผลงานการนําเสนอแผนผังมโน
ทัศน (Concept Map) 
2. แบบประเมินการฝกปฏิบัติ 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง
พัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได - - 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม
และสิ่งแวดลอม 

1. เลือกประเด็นท่ีเปนปญหาสังคม
และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับดาน
สุขภาพใหนิสิตเรียนรู และตระหนัก
ถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ัง
กระตุนใหคิดหาวิธีท่ีจะมีสวนรวม
รับผิดชอบใน การแกปญหาโดย
เริ่มตนจาก ตัวนิสิตเอง 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย 
 

3 .  ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ใ ห เ ข า กั บ
สถานการณตางๆ 

1. สอดแทรกแนวคิดผานกิจกรรม
เพ่ือฝกเพ่ือใหนิสิตสามารถปรับตัวใน
สถานการณตางๆ 

1. สังเกตจากพัฒนาการดาน
ความคิดและพฤติกรรมการเรียนรูใน
ชั้นเรียน 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู ของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

1.จัดกรณีศึกษาท่ีนิสิตไดมีโอกาสฝก
การคนควาขอมูลจากแหลงท่ี
หลากหลายเพ่ือนํามาวิเคราะหและ
นําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม 

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
และความรับผิดชอบ) โดยอาจารย 
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เ พ่ื อ ให เ ข า ใ จองค ค ว ามรู  ห รื อ
ประเด็นปญหา 

- - 

2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพ่ือ
นําเสนอการสัมมนา 

1. ประเมินจากคุณภาพในการ
นําเสนอขอมูลในการสัมมนา ท่ี
แสดงถึงความสามารถในการสื่อสาร 

3. สามารถใช เทคโนโลยีใน การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

- - 

 

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. 63 
 

บทนํา   
- สถานการณและปญหาโภชนาการของ
ประเทศไทย 
- นโยบายและกลยุทธในการแกไขปญหา
โภชนาการชุมชน 
- ระบบอาหารและความมั่นคงของ
อาหาร 

2 
 

- 2 บรรยายภาษาอังกฤษประกอบ 
PowerPoint 
สัมมนาบทบาทโภชนาการท่ีเก่ียวของ
กับการสงเสริมสุขภาพ  
 
 

- Computer 
- LCD 
- Visualizer 

 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 

2 15 ม.ค. 63 
 

การเฝาระวังทางโภชนาการ 
- การเฝาระวังทางโภชนาการ 
- การพัฒนาระบบและกระบวนการเฝา
ระวังทางโภชนาการ 
- การดําเนินงาน เฝาระวังทางโภชนาการ
ในประเทศไทย 

2 - 2 
 

1. บรรยายประกอบ PowerPoint 

2. จัดกิจกรรม Active Learning 
(Active Reading) ใหแตละกลุม
อานบทความการเฝาระวังทาง
โภชนาการแลวแลกเปลี่ยน
ความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีไดอานกับ
เพ่ือน นํามาเขียนแผนผังมโน
ทัศน (Concept Map) ลงใน
กระดาษโปสเตอรเพ่ือทํากิจกรรม 
Gallery Walk ตอไป 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 
- ฟลิบชารต 
- ปากกาเมจิค 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 

คณะกายภาพบาํบดั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 

 



มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

3 22 ม.ค. 63 ประเภทของสารอาหารกับโภชนาการ 4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ประกอบการซักถาม 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

ผศ.ดร.ศิริ
กุล 

4 29 ม.ค. 63 
 

บรรยาย 
- โภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคลใน
ภาวะและวัยตางๆ   

4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint 
 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 

อ.ยุพารัตน 
 

5 5 ก.พ. 63 สัมมนา 
- การประยุกตใชหลักการบริโภคอาหาร
ตามหลักโภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคล
ในภาวะและวัยตางๆ เพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ 

- - 4 สัมมนา กรณีศึกษาหรือประเด็นปญหา
เก่ียวกับการเลือกและจัดอาหารให
เหมาะสมกับบุคคลในแตละชวงวัย 
 
  

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 

6 12 ก.พ. 63 การประเมินภาวะโภชนาการ 2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติ : 
1) การประเมินภาวะโภชนาการโดย
การวัดสดัสวนรางกาย  
2) การประเมินอาหารบริโภค 
3) วิเคราะหกรณีศึกษาการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
รางกายโดยใชกราฟการเจริญเติบโต" 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
- เครื่องช่ัง
นํ้าหนัก 
- เครื่องวัด
ความสูง 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 

7 12 ก.พ. 61 หลักการคํานวณและกําหนดปริมาณการ
บริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคล 
1. Dietary Reference Intake 
2. การใชพลังงานในรางกายและวิธีการ
คํานวณการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมกับ
แตละบุคคล 
3. การอานฉลากผลิตภัณฑและฉลาก
โภชนาการ 

2 2 
 
 

- บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัต ิ
1) การคํานวณคณุคาอาหารตามหลัก
รายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย 
2) การคํานวณคณุคาสารอาหารโดย
โปรแกรม Nutrisurvey 

- Computer  
- LCD 
- Visualizer 
 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 

8 26 ก.พ. 63 สอบกลางภาค 3 - - สอบทฤษฎ ี  อ.ยุพารัตน 

9 4 มี.ค. 63 การวิเคราะหและทดสอบความปลอดภัย
ของอาหาร  
 

2 2  บรรยายประกอบ PowerPoint 
ฝกปฏิบัติวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร 
การนําเสนอขอมูลจากการปฏิบัต ิ
การสัมมนาในช้ันเรียน 

- Computer  
- LCD 
- Visualize 
- แบบฝก
ปฏิบัติการ 

- ชุดทอสอบ
สารปนเปอนใน
อาหาร 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

10 

11 มี.ค. 63 
 

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 
 

11 18 มี.ค. 63 
 

ปฏิบัติการ 
- โภชนบําบัด I (การจัดอาหารสําหรับ
ผูปวย)  
 

- 4 - Active leaning (problem base) 
1) มอบหมายกรณีศึกษาและวิเคราะห 
2) ฝกปฏิบัติการเตรยีมอาหารตาม
หลักโภชนบําบัด 
3) นําเสนอขอมลูและหลักการเตรยีม
อาหารในแตละโรคพรอมท้ังนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ 
ตามหลักโภชนบําบัด 

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด 
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด I  

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

12 25 มี.ค. 63 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 
 

13 1 เม.ย. 63 ปฏิบัติการ 
- โภชนบําบัด II (การจัดอาหารสําหรับ
ผูปวย)  

 

- 4 - Active leaning (problem base) 
1) มอบหมายกรณีศึกษาและวิเคราะห 
2) ฝกปฏิบัติการเตรยีมอาหารตาม
หลักโภชนบําบัด 
3) นําเสนอขอมูลและหลักการเตรยีม
อาหารในแตละโรคพรอมท้ังนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ 
ตามหลักโภชนบําบัด 

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด 
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II  

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

14 8 เม.ย. 63 
 

บรรยาย 
- อาหารเพ่ือสุขภาพ   
1) เกณฑมาตรฐานอาหารเพ่ือสุขภาพ  
2) อาหารเพ่ือสุขภาพกลุมตางๆ อาหาร
แมคโครไบโอติกส อาหารชีวจิต อาหาร
เจ อาหารมังสวิรัต  
3) ประเภทของผลติภณัฑเสรมิอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 
4) หลักการประกอบอาหารเพ่ือสขุภาพ 

2 - 2 1. บรรยายประกอบ PowerPoint 

2. จัดกิจกรรม Active Learning 
(Active Reading) ใหแตละกลุม
อานบทความการเลือกใช
ผลิตภัณฑเสริมอาหารอยาง
เหมาะสมและปลอดภัยแลว
แลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับสิ่งท่ี
ไดอานกับเพ่ือน นํามาเขียน
แผนผังมโนทัศน (Concept 

- Computer  
-  LCD 
-  Visualizer 
- ฟลิบชารต 
- ปากกาเมจิค 

อ.ยุพารัตน 
ผศ.ดร.ศิริ
กุล 
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มคอ. 3 
สัป

ดา
หที่

 วันท่ีสอน หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
สัม

มน
า กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช ผูสอน 

Map) ลงในกระดาษโปสเตอร
เพ่ือทํากิจกรรม Gallery Walk 
ตอไป 

15 22 เม.ย. 63 ปฏิบัติการ 
- การจัดอาหารตามหลักอาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

 

- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
โภชนบําบัด 
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมท้ังนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
หลักโภชนบําบัด 

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด 
- แบบฝกปฏิบัติ
อาหารเพ่ือ
สุขภาพ 

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

16 29 เม.ย. 63 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 13 พ.ค.63 
 

สอบปลายภาค 3 1 - สอบทฤษฎีและปฏิบัต ิ
 

 อ.ยุพารัตน 
อ.ออมใจ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
กิจกรรม ผลการเรียนรู วิธีการ สัปดาห สัดสวน(%) 

1 1.1, 2.3, 3.5, 4.2 (2.1, 3.3, 4.1)  สอบกลางภาค 9 35 
2 1.1, 2.3, 3.5, 4.2 (2.1, 3.3, 4.1) สอบปลายภาค 17 35 
3 1.1, 2.3, 3.5, 4.2, 5.2 (2.1, 2.4, 4.1) สอบปฏิบัต ิ 17 5 

4 
1.1, 2.3, 4.2, 5.2  (2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.4,) 

การนําเสนอผลการสัมมนา 3,4,16 5 

5 1.1, 2.3, 3.1, 3.5 (2.3, 4.4) รายงานรายบุคคล 16 5 

6 
1.1, 2.2, 3.5, 4.2, 5.2  (2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.3) 

ปฏิบัติการดานโภชนาการ
และโภชนบําบัด  

11,13,15 15 
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มคอ. 3 

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 
มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 1. ประเมินจากบันทึกผูท่ีไดรับการยกยองดาน
จิตสํานึกสาธารณะ 
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมายโดยใชแบบประเมิน 
3. ประเมินจากบันทึกการเขาหองเรียนและหอง
สอบ การสงงานท่ีไดมอบหมาย  
4. ประเมินจากแบบประเมินตนเอง จากเพ่ือน และ
อาจารยในการสัมมนา และการนําเสนอในชั้นเรียน            
5. สังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก การถาม-
ตอบ ในชั้นเรียนระหวางเรียน 

5 

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 
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มคอ. 3 

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 
 

หมวดท่ี 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. โภชนาการพ้ืนฐาน. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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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มคอ. 3 

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 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. ใหนิสิตทําแบบทดสอบกอนการปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบความพรอมกอนลงมือปฏิบัติการจริง 
2. ลดจํานวนเอกสารประกอบการเรียน และทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนทุกครั้งเพ่ือทดสอบ

ความรูกอนเรียน 
3. เพ่ิมอาจารยฝกปฏิบัติคุมแลปเปนสามคน 
 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร 

2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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