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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
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8. สถานที่เรียน
ภาคทฤษฎี หอง 307 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคปฏิบัติ หองปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
พฤศจิกายน 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

รายละเอียด

เขาใจถึงประเภทของสารอาหารชนิดตางๆ การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่
เหมาะสมกับบุคคลในภาวะและวัยตางๆ แนวคิดและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริโภค
รวมถึงการประเมินภาวะโภชนาการ
อธิบายภาวะทุพโภชนาการและโภชนบําบัด
ปฏิบัติในการคํานวณคุณคาอาหารและการจัดเตรียมอาหารตามหลักโภชนบําบัดในภาวะ
สุขภาพตางๆ
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CLO4
CLO5
CLO6

วิเคราะหและทดสอบความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการอานฉลากผลิตภัณฑอาหารและ
ฉลากโภชนาการได
ประยุกตองคความรูดา นโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ
นําเสนอองคความรูด านโภชนาการมาใชในการสงเสริมโภชนาการ

PLO 6
PLO 6
PLO 3

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

1. ดานคุณธรรม
จริยธรรม

1

สภ 226 โภชนาการเพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ

2

3

 

4

2. ดาน
ความรู

1

2

 

3

3. ดานทักษะ 4.ดานทักษะ 5.ดานทักษะการ 6. ดานทักษะ
ทางปญญา ความสัมพันธ วิเคราะหเชิงตัวเลข การปฏิบัติ
ระหวางบุคคล การสือ่ สารและการ ทางวิชาชีพ
และความ
ใชเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3

1

2

3

   

1

2

3

4

1

2

3

  

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเองและ 1. กําหนดระเบียบการเขาหองเรียน 1. ประเมินจากบันทึกการเขา
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
การเขาหองสอบ
หองเรียนและหองสอบ การสงงานที่
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
ไดมอบหมาย
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น 1. กําหนดระเบียบในการใชสถานที่ 1. สังเกตแสดงออกในชั้นเรียน
ของผูอื่น
และอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติ ตลอดจนกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
โภชนาการ
ระหวางเรียน
4. เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการ
ดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
1.การสอบภาคทฤษฎี
1. มีความรูความเขาใจในศาสตรดาน 1. บรรยายเนื้อหาถาม-ตอบใน
การสงเสริมสุขภาพ
ระหวางสอนและอภิปรายกรณีศึกษา 2.การสอบภาคปฏิบัติ
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
รวมกันในชั้นเรียน
ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
ความรูในรายงานที่ไดรับมอบหมาย
2. มีความรูและความเขาใจใน
1. การสอนบรรยาย
1.การสอบภาคทฤษฎี
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับ 2. การสาธิต
2.การสอบภาคปฏิบัติ
การสงเสริมสุขภาพ
3. การฝกปฏิบัติ
3.การประเมินโดยใชแบบประเมิน
4. การสัมมนา อภิปรายกลุม และ ความรูจากการนําเสนอในชั้นเรียน
การนําเสนอในชั้นเรียน
4.ประเมินจากคุณภาพดานองค
5. การจัดทําโครงการ
ความรูในรายงานที่ไดรับมอบหมาย
6. มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง
3. มีความรูและความเขาใจถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
สุขภาพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
1. สามารถศึกษาขอมูล แนวคิดหรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลง ขอมูลที่
หลากหลายเพื่อเปนพื้นฐานในการ
เรียนรูตลอดชีวิต
2. สามารถประยุกตความรูภาคทฤษฏี 1. มอบหมายงานกลุมเพื่อรวม
1.ประเมินจากการสอบโดยใช
ภาคปฏิบัติ เพื่อนําไปใชประโยชนได วิเคราะหกรณีศึกษาดานโภชนาการ ขอสอบทีเ่ นนการประยุกตความรู
2. ประเมินจากแบบประเมินการ
อยางเหมาะสม
และโภชนบําบัด
นําเสนอในชั้นเรียนโดยอาจารย
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3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
3. สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง 1. มอบหมายงานรายบุคคลเพื่อ
1. ประเมินจากการสังเกตการตอบ
ซับซอนดานการสงเสริมสุขภาพอยาง ประยุกตความรูเพื่อใหคําปรึกษาดาน คําถามในหองเรียน
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปน โภชนาการในภาวะสุขภาพ
ระบบและเสนอแนวทางในการแกไข
ไดอยางสรางสรรค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. มีปฏิสัมพันธ และมีสวนรวมในการ 1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนิสิตได
แกปญหาอยางสรางสรรคระหวาง มีการทํางานในบทบาทผูนําและผู
บุคคลและ/หรือกลุมคน และสามารถ ตามไดแกการจัดสัมมนาการฝก
ปรับตัวไดตามสถานการณ
ปฏิบัติการตางๆ
2. สามารถทํางานเปนทีมในบทบาท 1. ใหนิสิตกําหนดหนาที่ของตนเอง
ผูนําและผูตามในระบบสุขภาพทุก และเพื่อนนิสิตในการสัมมนาและฝก
ระดับ และในสถานการณที่
ปฏิบัติภายในกลุมใหชัดเจน
หลากหลาย
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอยางเหมาะสม

4.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
สัมมนา (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย
1. อาจารยประเมินโดยแบบสังเกต
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถศึกษาวิเคราะหและทํา
1. อาจารยผูสอนสอดแทรกการใช 1. ประเมินจากการสังเกตการใช
ความเขาใจในประเด็นปญหาทาง
คณิตศาสตรหรือสถิติระหวางการ คณิตศาสตรหรือสถิติในการตอบ
สุขภาพ โดยเลือกและประยุกตใช
สอน
คําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
เทคนิคทางคณิตศาสตรหรือสถิติที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษา
คนควาและเสนอแนะแนวทางในการ
แกปญหา
2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มี 1. จัดกิจกรรมกลุมในการสัมมนา 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
คุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสาร กรณศึกษา
การสื่อสารระหวางเพื่อน โดย
ทั้งกับบุคคลและกลุมคนในสถานการณ
อาจารย
ที่หลากหลาย และนําไปใชในการ
สงเสริมสุขภาพไดอยางเหมาะสม
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หน้า 5

มคอ. 3

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
3. สามารถสื่อสาร ไดอยางมี
1. มอบหมายงานกลุมเพื่อนําเสนอ
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ขอมูลและใหคําปรึกษาดาน
สถานการณ บุคคลและกลุมคน
โภชนาการที่เหมาะสมกับ
กรณีศึกษา
4. สามารถเลือกและมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมายและนําเสนอขอมูล
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม

5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินวิธีการสื่อสารโดยใชแบบ
ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียน
(วิธีการสื่อสาร/รูปแบบสื่อ) โดย
อาจารย
-

6.ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ไมประเมินผล)

1

2
3

1. แผนการสอน
วันที่สอน

หัวขอ

สื่อที่ใช

ผูสอน

- 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

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ
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บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
กิจกรรมการเรียนการสอน

หน้า 6

อ.ศิริกุล
อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

4

5

6

วันที่สอน

หัวขอ

สื่อที่ใช

ผูสอน

- VDO
- Computer
- Projector
- Visualizer

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

- Computer
- LCD
- Visualizer
- สายวัด
- เครื่องชั่ง
น้ําหนัก

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

- 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

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

29 ม.ค. 62 บรรยาย
2 - 2 - ดู VDO
- บรรยายประกอบ PowerPoint
- โภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคลใน
- สัมมนา กรณีศึกษาหรือประเด็น
ภาวะและบริบทตางๆ (ภาวะโภชนาการ
ปญหาเกี่ยวกับการเลือกและจัด
ขาด/ เกิน ภาวะตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร
อาหารใหเหมาะสมกับบุคคลใน
ผูบริจากเลือด/ เกล็ดเลือด นักกีฬา/ผูใช
ภาวะและบริบทตางๆ (ใบกิจกรรม
แรงงาน พระภิกษุ)
ที่ 3)
สัมมนา
- การประยุกตใชหลักการบริโภค
อาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสม
กับบุคคลในภาวะและบริบทตางๆ เพื่อ
การสงเสริมสุขภาพ
5 ก.พ. 62 บรรยาย
2 2 - - ดู VDO เกี่ยวกับการประเมินภาวะ
โภชนาการ
- การประเมินภาวะโภชนาการ
- บรรยายประกอบ PowerPoint
ปฏิบัติการ
- ฝกปฏิบัติการประเมินภาวะ
- การประเมินภาวะโภชนาการโดยการ
โภชนาการโดยวิธีการวัดสัดสวน
วัดสัดสวนรางกาย
รางกาย มอบหมายงานรายบุคคลเพื่อฝก
การนําความรูดานการประเมินภาวะโภชนา
ดวยวิธธีตา งๆ มาประยุกตเพือ่ การสงเสริม
สุขภาพ (แบบฝกปฏิบติการประเมินภาวะ
โภชนาการ)
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วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน

26 ก.พ. 62 บรรยาย
4 - - - VDO
- บรรยายประกอบ power point
- โภชนบําบัด I
- มอบหมายงานรายกลุมใหนสิ ิตจัด
1. อาหารสําหรับผูปวยโรคอวนและ
รายการอาหารใหเหมาะสมโรคตางๆ
ผูปวยไขมันในเลือดสูง
(แบบปฏิบัติการโภชนบําบัด I)
2. อาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน
3. อาหารสําหรับผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง
4. อาหารสําหรับผูปวยระบบเลือดและ
น้ําเหลืองผิดปกติ
5. อาหารสําหรับผูปวยภาวะหลอด
แข็งตัวและหัวใจขาดเลือด
5 มี.ค. 62 ปฏิบัติการ
- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
- โภชนบําบัด I (การจัดอาหารสําหรับ
โภชนบําบัด
ผูปวย)
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตาง ๆ
ตามหลักโภชนบําบัด

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

11

12

สอบกลางภาค

3 - - สอบทฤษฎี

สื่อที่ใช
- VDO
- Computer
- LCD
- Visualizer

สุพิมพ

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

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

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด
- แบบ
ปฏิบัติการโภชน
บําบัด II
- Computer
2 เม.ย. 62 บรรยาย
4 - - บรรยายประกอบ PowerPoint
- อาหารเพื่อสุขภาพ
มอบหมายงานรายกลุม ใหนิสิตจัด - LCD
- อาหารเพื่อสุขภาพกลุมตาง ๆ
รายการอาหารใหเหมาะสมกับบุคคล - Visualizer
- อาหารแมคโครไบโอติกส
และตรงตามหลักอาหารเพื่อสุขภาพ - แบบฝก
- อาหารชีวจิต อาหารเจ
แตละประเภท (แบบฝกปฏิบัติอาหาร ปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
- อาหารมังสวิรัต
เพื่อสุขภาพ)
สุขภาพ
- พืช สมุนไพรในทองถิ่นที่นํามาใชใน
การปรุงอาหาร
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ผูสอน

หน้า 8

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ
อ.สุนิสา

อ.สุพิมพ

วันที่สอน

หัวขอ

บรรยาย
ปฏิบัติ
สัมมนา

สัปดาหที่

มคอ. 3

กิจกรรมการเรียนการสอน
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9 เม.ย. 62

14

23 เม.ย. 62 บรรยาย
- การวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร
ปฏิบัติการ
- การวิเคราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร

2 2 - บรรยายประกอบ PowerPoint
ฝกปฏิบัติวเิ คราะหและทดสอบความ
ปลอดภัยของอาหาร
การนําเสนอขอมูลจากการปฏิบตั ิ
การสัมมนาในชั้นเรียน
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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

16

7 พ.ค. 62

2 - 2 บรรยายประกอบ PowerPoint การ
ใหคําปรึกษาดานโภชนาการในภาวะ
ตางๆ
มอบหมายงานรายบุคคลใหประยุกต
ความรูเพื่อใหคําปรึกษาดาน
โภชนาการในภาวะตางๆ (ใบงานที่ 4)
3 1 - สอบทฤษฎีและปฏิบัติ
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ปฏิบัติการ
- 4 - ฝกปฏิบัติการเตรียมอาหารตามหลัก
- การจัดอาหารตามหลักอาหารเพื่อ
โภชนบําบัด
สุขภาพและการประยุกตพืช
นําเสนอขอมูลและหลักการเตรียม
อาหารในแตละโรคพรอมทั้งนําเสนอ
สมุนไพรในทองถิ่นมาใชในการปรุง
ขอแนะนําสําหรับผูปวยโรคตางๆตาม
อาหาร
หลักโภชนบําบัด

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

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการ
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
1
สอบกลางภาค
5.1, 5.2)
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
2
สอบปลายภาค
5.1, 5.2)
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อที่ใช

- อาหารสําหรับ
ปรุงประกอบ
ตามหลักโภชน
บําบัด
- แบบฝกปฏิบัติ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ
- Computer
- LCD
- Visualize
- แบบฝก
ปฏิบัติการ
- ชุดทอสอบ
สารปนเปอนใน
อาหาร
- Computer
- LCD
- Visualize
- แบบฝก
ปฏิบัติการ
- ตัวอยางสินคา
เพื่อศึกษาฉลาก
ผลิตภัณฑและ
ฉลาก
โภชนาการ
- Computer
- LCD
- Visualizer

ผูสอน

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

อ.สุพิมพ
อ.สุนิสา

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

อ.สุพิมพ
อ.ออมใจ

สัปดาห

สัดสวน(%)

9

35

17

35

หน้า 9

มคอ. 3

3
4
5
6

1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
สอบปฏิบัติ
17
5.1, 5.2)
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1,
การนําเสนอผลการสัมมนา 3,4,8,11,13,14,15,16
5.1, 5.2)
1.2, 2.2, 3.1, 3.2, 5.3 (2.3, 5.1, 5.2, 5.4) รายงานรายบุคคล
1, 15
1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.3 (1.3, 2.1, 3.3, 4.1, ปฏิบัติการดานโภชนาการ
5,6,8,11,13,14, 15
5.1, 5.2)
และโภชนบําบัด
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
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รอยละ
5

40

40

5

หน้า 10

5
10
5
10

มคอ. 3

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประเมินจากการสังเกตการใชคณิตศาสตรหรือ
สถิติในการตอบคําถาม หรืออภิปรายในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวางเพื่อน อาจารยในชั้นเรียน และกับชุมชน
3. ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชัน้ เรียน และ
การจัดทําโครงการ
4. สังเกตพฤติกรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวางการนําเสนอ
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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/
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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. เพิ่มประสบการณนิสิตโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูที่
คาดหวังของรายวิชา
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการใหคะแนน/เกรดกับขอสอบ และรายงาน โดย
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป
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