รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

โภชนาการและสุขภาพ
( Nutrition and Health)
รหัสวิชา 6011401

สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2561
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
6011401 โภชนาการและสุขภาพ (Nutrition and Health)
2. จํานวนหนวยกิต
2 (1-2-3)
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย รุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารยผูสอน
อาจารยรุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารย ยศสินี หัวดง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคฤดูรอน / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียน Hall 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 1 พฤษภาคม 2562
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง
1.1 แหลงอาหาร และหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย
1.2 ความสัมพันธระหวางโภชนาการและสุขภาพ
1.3 อาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัยเพื่อการสงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยคํานึงถึงความชอบ
ของแตละบุคคลและความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และ เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
2.2 เพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาใหมีความทันสมัย ตอบสนองตอการพัฒนา อัตลักษณ
ของคณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
แหลงอาหาร และหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ความสัมพันธระหวางโภชนาการ และสุขภาพ
อาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัยเพื่อการสงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยคํานึงถึงความชอบของแตละ
บุคคล และความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
Sources and functions of essential nutrients, relationships between nutrition and health, food
for the promotion, prevention, treatment and restoration of health in each stage of life regarding
to individual preferences, socioeconomic and cultural differences
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชั่วโมง
ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาแจงความจํานง วันเวลา ลวงหนา
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3 นักศึกษากับอาจารยสามารถแลกเปลี่ยนความรู และแสดงความคิดเห็นผาน Facebook/Line/
e – mail (rung_10@yahoo.com) โทรศัพท 0824454565
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
4.1คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอ
ตัวเอง และผลการปฏิบัติงาน
4.1.4 มีความกตัญู เสียสละ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ฝกการมีวินัยในการเรียนและการ 1. คุณภาพของรายงาน (การ
สอบ เชนการมอบหมายงาน การสง อางอิง)
งาน การตรงตอเวลาในการเขาเรียน 2. ความรับผิดชอบในการสงงาน
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ผลการเรียนรู
ซื่อสัตย และมีวินัย
4.1.6 เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
ทั้งการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
4.1.8 มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคม อยางตอเนื่อง

4.2 ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เปน
พื้นฐานชีวิตและสุขภาพ

4.3 ทักษะทางปญญา
4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเองรู
จุดออน จุดแข็งของตนเอง เพื่อ
นําไปสูการเรียนรูและพัฒนา
4.3.2 สามารถวิเคราะหและ
เชื่อมโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
2. บรรยายโดยการสอดแทรกเรื่อง 3. การเขาเรียนและเขาสอบ
ความกตัญู การเสียสละ และการมี ตามเวลาที่กําหนด
วินัย
3. ใหการเสริมแรงโดยแสดงความชื่น
ชมและสะทอนกลับทันทีที่ผูเรียนมี
พฤติกรรมการแสดงออกเหมาะสมใน
ชั้นเรียน
4. อาจารยเปนแบบอยางตอผูเรียน
ในดานการตรงตอเวลา
5.การมอบหมายงานเปนรายบุคคล
1. บรรยายอยางมีสวนรวม
1. สอบยอยหลังการเรียน
2. มอบหมายใหนักศึกษาคนควาดวย 2. สอบวัดผลกลางภาค และ
ตนเอง และมีการนําเสนอโดยการ ปลายภาค
นําเทคโนโลยี่มาใช
3. จัดกิจกรรมและการฝกทดลอง
เพื่อใหเขาใจและจดจําเนื้อหาไดดีขึ้น
เชน การฝกคํานวณความตองการ
พลังงานของรางกายในภาวะตางๆ
การทดลองการจัดและกําหนดอาหาร
จากอาหารแลกเปลี่ยน
4. อภิปรายกลุมประเด็นทาง
โภชนาการและสุขภาพที่นาสนใจ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม สถานการณของประเทศ
และสังคมโลกอันเปนปจจุบัน
1. ใหนักศึกษาสะทอนคิดในงานของ
ตัวเองที่ไดรับมอบหมาย
2. มอบหมายใหสืบคนและวิเคราะห
ขอมูลทางโภชนาการและสุขภาพ
จากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย

1. สังเกตจากการแสดงความ
คิดเห็นในระหวาง การอภิปราย
2. แบบประเมินการปฏิบัติการ
อาหาร (ความถูกตองในการ
กําหนดอาหาร การสรางสรรค
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ผลการเรียนรู
หลากหลายและเชื่อถือได
4.3.3 สามารถคิดอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณ โดยใชองค
ความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ และการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน และ
ปญหาเชิงวิชาชีพ

4.4 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในการสราง
สัมพันธภาพ ระหวางผูเรียนกับ
ผูสอน ผูใชบริการ และทีมสุขภาพ

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
2. มอบหมายใหศึกษาดวยตนเอง
เมนูอาหาร
และฝกรายงานแหลงขอมูล
3. แบบประเมินการฝกปฏิบัติ/
หลากหลายที่นักศึกษาไดคนควาดวย ทดลอง (rating scale)
ตนเองในหัวขอที่มีการมอบหมาย
3. มอบหมายใหศึกษาคนควา
เพิ่มเติมและแสดงบทบาทสมมติใน
หัวขออาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัย
และภาวะทางสุขภาพของบุคคล กับ
การพยาบาลดานโภชนาการเพื่อการ
สงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟู
สุขภาพ โดยอางอิงดวยขอมูล
หลักฐานทางโภชนาการและสุขภาพ
จากแหลงตางๆ
5. การฝกทดลองทําอาหารบําบัดโรค
ในหองปฏิบัติการจริง

1. มอบหมายงานกลุม เพื่อสงเสริม 1. แบบประเมินการฝกปฏิบัติ/
การทํางานเปนทีม (Team working) การทดลอง
ความรับผิดชอบ และการแสดง
บทบาทของการเปนผูนําและผูตาม
2. การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน
(Peer group learning)
3. ใหการเสริมแรง
(Reinforcement) เมื่อผูเรียนแสดง
ความรับผิดชอบ และ พฤติกรรม
สื่อสารทางบวก
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให
มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing)
และ ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
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ผลการเรียนรู
4.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิง
ตัวเลข และใชสถิติไดอยาง
เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลให
เปนขาวสารที่มีคุณภาพ เพื่อการ
สื่อสาร และถายทอดไปยังบุคคล
และกลุมคน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ
4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การใช
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให 1. แบบประเมินการฝกปฏิบัติ/
ผูเรียนไดฝกทักษะดานคํานวณ
การทดลอง
- ความตองการพลังงานของ
รางกายใหเหมาะสมกับวัยและภาวะ
สุขภาพในการจัดและกําหนดอาหาร
จากอาหารแลกเปลี่ยน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
- ฝกทดลองการจัดและกําหนด
อาหารจากอาหารแลกเปลี่ยน
- มอบหมายใหคนควาดวยตนเอง
และจัดทํารายงาน
- มอบหมายใหคนควาดวยตนเอง
และอภิปรายกลุม
- มอบหมายใหแสดงบทบาทสมมติ
ในประเด็นบทบาทพยาบาลกับ
โภชนาการ
3. อภิปรายกลุมเพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายรูปแบบ และวิธีการฝก
ทักษะการนําเสนอ (Presentation)
ดวยวิธีการที่หลากหลาย นาสนใจ
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่
นําเสนอ เชน การนําเสนอดวยปาก
เปลา (Oral presentation), การ
แสดงบทบาทสมมติ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหท/ี่
จํานวน
หัวขอเรื่อง
วัน-เวลา
ชั่วโมง
1
พ.5 มิย.62
2
ปฐมนิเทศรายวิชา
(9.00-16.00)
บรรยาย : หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐาน
ทางดานโภชนาการ
1.1 แหลงอาหาร สารอาหาร หนาที่
และความตองการสารอาหารแตละ
ชนิดที่จําเปนตอรางกาย
1.2 กระบวนการทํางานของรางกาย
เกี่ยวกับสารอาหาร กลไกของความ
หิวและความอยากอาหาร การยอย
การดูดซึม การเผาผลาญสารอาหาร
1.3 ดัชนีมวลกายและสมดุลของ
พลังงาน
1.4 แนวทางการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ
-ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับ
ประจําวัน ธงโภชนาการ โภชน
บัญญัติ 9 ประการ เพื่อสุขภาพที่ดี
ของคนไทย ฉลากคุมครองผูบริโภค
1
2 ทดลอง : การเลือกอาหารที่ควร
รับประทานในแตละวันใหถูกตอง
ตามแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ
1

1

บรรยาย : หนวยที่ 2 การประเมิน
ภาวะโภชนาการและความตองการ
สารอาหารของบุคคล
2.1การประเมินภาวะโภชนาการ
2.2 ปจจัยที่มีผลตอความตองการ

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
แนะนําลักษณะวิชา วิธีการเรียน
การสอน และการวัดประเมินผล
- แนะนําแหลงการเรียนรู
- แจงหัวขอการคนควาดวย
ตนเอง
- ขอตกลงการสงงานและ
รายงาน การนําเสนอ และการ
แบงกลุม ตามวันเวลาที่กําหนด
- ขอตกลงในการเขาชั้นเรียน
- ชี้แจงการสอบ การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค รวมทั้ง
สัดสวนคะแนน
- ชี้แจงหัวขอที่ตองมีการฝก
ปฏิบัติ วัตถุประสงคการเรียนรู
โดยการฝกปฏิบัติ การประเมิน
ทักษะและสัดสวนคะแนน
- situation based learning
และสรุปสาระสําคัญโดยผูสอน
ฝกทดลองเลือกอาหารที่ควร
รับประทานตามธงโภชนาการ
โดยใชโมเดลอาหาร แบงกลุมทํา
กิจกรรม
การฝกอาน food label
- บรรยายโดย ใช Power Point
- การใชขอคําถามระหวางการ
บรรยาย
- สาธิตการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยเครื่องมือตางๆ

ผูสอน
อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ. รุงนภา
ปองเกียรติชัย
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สัปดาหท/ี่
วัน-เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

1

1

2
พ.12 มิย. 62
(08.00-16.00)

2

2

1

หัวขอเรื่อง
พลังงานของรางกาย
ทดลอง : หนวยที่ 2
-การคํานวณและการประเมินความ
ตองการพลังงานใหเหมาะสมกับวัย
และภาวะสุขภาพ
-การฝกประเมินภาวะโภชนาการดวย
เครื่องมือตางๆ
บรรยาย : หนวยที่ 3
ความสัมพันธระหวางโภชนาการ
และสุขภาพที่ปกติ
3.1โภชนาการและสุขภาพที่ปกติ
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคและ
พฤติกรรมการบริโภคในภาวะปกติ
- การเชื่อมโยงความรูพื้นฐานทาง
โภชนาการมาใหคําแนะนําแกผูที่มี
สุขภาพปกติ
3.2 อาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัย
และภาวะทางสุขภาพของบุคคล กับ
การพยาบาลดานโภชนาการเพื่อการ
สงเสริม ปองกัน บําบัด และฟนฟู
สุขภาพ
- อาหารสําหรับทารก
- อาหารสําหรับวัยกอนเรียน
- อาหารสําหรับวัยเรียน
- อาหารสําหรับวัยผูใหญ
- อาหารสําหรับหญิงตั้งครรภ และ
หญิงใหนมบุตร
- อาหารสําหรับผูสูงอายุ
ทดลอง : การเชื่อมโยงความรู
พื้นฐานทางโภชนาสูการให
คําแนะนําผูที่มีภาวะสุขภาพปกติ ใน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
-ฝกการประเมินภาวะ
โภชนาการโดยเครื่องมือตางๆ
- แบบฝกหัดการคํานวณความ
ตองการพลังงานของรางกายให
เหมาะสมกับวัยและภาวะ
สุขภาพ
-บรรยายโดย ใช info graphic
เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพที่ปกติ
- group discussion
-สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน

- situation based learning
-นําเสนอ
-สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน

ผูสอน
อ. รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ. รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย
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สัปดาหท/ี่
วัน-เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

2

2

2

2

3
พ.19 มิย. 62
(09.00-16.00)

2

3

4

หัวขอเรื่อง
แตละชวงวัย
บรรยาย : หนวยที่ 4 ความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและสุขภาพ
เบี่ยงเบน
- ผลกระทบของภาวะเจ็บปวยตอ
ภาวะทางโภชนาการ
- โภชนาการสําหรับภาวะน้ําหนักเกิน
และนอยกวาปกติ
- โภชนาการสําหรับระบบหัวใจและ
หลอดเลือด
- -โภชนาการสําหรับโรคกระดูกและ
ขอ
ทดลอง : กรณีศึกษา การพยาบาล
ทางโภชนาการ โจทยสถานการณ

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

- บรรยายโดย ใช Power
Point เรื่อง ความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและ
สุขภาพเบี่ยงเบน
- การใชขอคําถามระหวาง
การบรรยาย

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

- Case based learning
- นําเสนอ
- สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน
-บรรยายโดย ใช Power Point
เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพเบี่ยงเบน
-การใชขอคําถามระหวางการ
บรรยาย

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

บรรยาย : หนวยที่ 4 ความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและสุขภาพ
เบี่ยงเบน (ตอ)
- โภชนาการสําหรับโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
- โภชนาการสําหรับโรคเบาหวาน
- โภชนาการสําหรับโรคไต
- โภชนาการสําหรับผูปวยโรคมะเร็ง
- โภชนาการสําหรับผูปวยที่มภี าวะ
วิกฤต (มีไขและอยูในภาวะติดเชื้อ
การถูกความรอนลวก การมีบาดแผล
หรือไดรับบาดเจ็บจากการผาตัด)
ทดลอง : กรณีศึกษา การพยาบาล
- Case based learning
ทางโภชนาการ โจทยสถานการณ
- นําเสนอ
- สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย
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สัปดาหท/ี่
วัน-เวลา
4
พ.26 มิย.62
(09.00-16.00)

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

2

หัวขอเรื่อง
สอบกลางภาค
(หนวยที่ 1 -4)
บรรยาย : หนวยที่ 5 อาหาร
แลกเปลี่ยนและการกําหนดอาหาร
5.1 ความหมายและหลักการของ
อาหารแลกเปลี่ยน
5.2 การกําหนดสวน(Serving) ของ
อาหารในแตละหมวดของอาหาร
แลกเปลี่ยนเพื่อใหไดพลังงานตาม
ความตองการของแตละบุคคลและ
เปนไปตามสัดสวนการกระจาย
พลังงานของสารอาหารหลัก
5.3 การจัดและกําหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน
- ขั้นตอนการกําหนดสวนของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันจาก
อาหารแลกเปลี่ยนทุกหมวดออกมา
เปนสวน (Serving) เพื่อใหไดการ
กระจายตัวของสารอาหารหลักตาม
สัดสวนที่กําหนดและไดพลังงานตาม
ตองการของแตละบุคคล
- ขั้นตอนการจัดแบงมื้ออาหาร
- การจัดและแลกเปลี่ยนอาหารและ
การคํานึงถึงความชอบของแตละ
บุคคลและความแตกตางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ทดลอง : การจัดอาหารแลกเปลี่ยน
จัดแบงมื้ออาหาร

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน
อ. รุงนภา
ปองเกียรติชัย

- บรรยายโดย ใช Power Point
เรื่อง อาหารแลกเปลี่ยนและ
การกําหนดอาหาร
- Group discussion
- สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน

- situation based learning
-นําเสนอ
-สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน
-food model

อ. รุงนภา
ปองเกียรติชัย
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สัปดาหท/ี่
วัน-เวลา
5
พ.3 กค. 62
(09.00-16.00)

5

จํานวน
หัวขอเรื่อง
ชั่วโมง
2 บรรยาย : หนวยที่ 6 อาหารบําบัด
โรคหรืออาหารเฉพาะโรค
6.1 ความหมาย ประโยชน และการ
ดัดแปลงอาหารเพื่อใหไดอาหาร
เฉพาะโรค
6.2 ชนิดของอาหารดัดแปลงเฉพาะ
โรค
- อาหารพลังงานสูง/พลังงานต่ํา
- อาหารคารโบไฮเดรตสูง อาหาร
คารโบไฮเดรตต่ํา
- อาหารโปรตีนสูง อาหารโปรตีนต่ํา
- อาหารไขมันสูง อาหารไขมันต่ํา
- อาหารจํากัดพิวรีน
- อาหารที่มีโซเดียมสูง อาหารที่จํากัด
โซเดียม อาหารจํากัดโปตัสเซียม
4 ทดลอง : การฝกชั่ง ตวงอาหาร และ
การเตรียมอาหารเฉพาะโรคจาก
รูปภาพ และ จาก food model

6
พ.10 กค. 62
(08.00-17.00)

8

7
พ.17 กค.62
(09.00-16.00)

2

ทดลอง : การจัดทําอาหารเฉพาะ
โรค
ฝกการจัดอาหารเฉพาะโรค และ
อาหารเหลวสําหรับผูปวย
- อาหารสําหรับโรคเบาหวาน
- อาหาร Low Sodium
- อาหาร Low protein
- Blenderlized diet
บรรยาย : หนวยที่ 7 บทบาทของ
พยาบาลดานโภชนาการ
7.1 การบริการดานโภชนาการใน

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
-บรรยายโดย ใช Power Point อ.ยศสินี
หัวดง
เรื่อง อาหารบําบัดโรค
-group discussion
- ใหแนวทางการทํารายงาน
อาหารบําบัดโรคหรืออาหาร
เฉพาะโรค

นักศึกษาฝกการเตรียมอาหาร
เฉพาะโรคและไดทดลองปฏิบัติ
ในการจัดอาหาร กอนปฏิบัติจริง
ในหองปฏิบัติการอาหาร
ทดลองปฏิบัติการจัดอาหารจริง
สถานที่ :โรงเรียนการเรือน
-นักศึกษาทํารายงานมากอนที่
จะเขาฝกปฏิบัติ

อ. ยศสินี
หัวดง
อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย
อ. ยศสินี
หัวดง/ อ.รุงนภา

- บรรยายโดย ใช Power
Point เรื่อง บทบาทของ
พยาบาลดานโภชนาการ

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

ปองเกียรติชัย
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สัปดาหท/ี่
วัน-เวลา

จํานวน
ชั่วโมง

7

4

8
พ.24 กค.62

2

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
ภาวะสุขภาพปกติ
- Group discussion
- บทบาทของพยาบาลดานโภชนาการ - สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน
ในภาวะสุขภาพปกติ
7.2 การบริการดานโภชนาการใน
โรงพยาบาล
- ความจําเปนของงานโภชนาการ
ในโรงพยาบาล
- บุคลากรที่เกี่ยวของในงาน
โภชนาการโรงพยาบาล
- ประเภทของอาหารในโรงพยาบาล
- บทบาทของพยาบาลดานโภชนาการ
ในโรงพยาบาล
ทดลอง : บทบาทของพยาบาลดาน - Role play
โภชนาการ และการใหคําปรึกษา
- สรุปสาระสําคัญโดยผูสอน
หัวขอเรื่อง

4.1.3, 4.1.8, 4.2.1,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.4.1, 4.5.1, 4.5.2,

อ.รุงนภา
ปองเกียรติชัย

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
คาดหวัง
1
4.2.1
สอบ
- สอบกลางภาค หนวยที่ 1-4
- สอบปลายภาค หนวยที่ 1-7
- Post- test หนวยยอย
2

ผูสอน

ภาคทดลอง
1. การทดลอง (หนวย)
- การฝกประเมินภาวะโภชนาการ

สัปดาห สัดสวนของ
ที่
การประเมินผล
รวม 45 %
4
15 %
8
25 %
5%
รวม 50 %
1,2

10 %

13

การ
ประเมิน

3

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
4.5.3

4.1.3, 4.1.4, 4.1.6,
4.1.8

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
และการคํานวณความตองการพลังงาน
ของรางกายใหเหมาะสมกับวัยและภาวะ
สุขภาพและกําหนดสัดสวนการกระจาย
พลั ง งานของสารอาหารหลั ก การ
เชื่อมโยงความรูพื้นฐานทางโภชนาสูการ
ให คําแนะนํ า(หน ว ยที่ 1และ2 และ 3)
(งานเดี่ยว)
- กรณีศึกษา การพยาบาลทาง
โภชนาการ โจทยสถานการณ
(หนวยที่ 4)
- กําหนดอาหารจากอาหาร
แลกเปลี่ยน (หนวยที่ 5)
- บทบาทของพยาบาลดาน
โภชนาการ และใหคําปรึกษา(หนวยที่ 7)
2. ประเมินผลการฝกปฏิบัติจริงใน
หองปฏิบัติการใน หนวยที่ 6 ประเมินผล
จากอาจารย ผูมีความเชี่ ย วชาญทางด าน
โภชนาการ (งานกลุม)
3. ประเมินผลจากรายงาน (หนวยที่
6) โดยประเมินจาก
3.1 ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง ข อ มู ล ใ น
รายงานตามหลักโภชนาการ
3.2 คนควาและอางอิงจากแหลงขอ
มู ล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได อ ย า งน อ ย 3 ที่ ม าแหล ง
อางอิง
3.3 การจัดทํารูปเลมถูกตอง
สรุปสาระสําคัญหลังการเรียน

สัปดาห สัดสวนของ
ที่
การประเมินผล

3

5%

4

5%

7

5%

5, 6

15 %

6, 7

10 %
(งานกลุม)

ตลอด
การเรียน

5%
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การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑและ/หรืออิงกลุม โดยใชเกณฑในการใหคาระดับคะแนนดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชวงคะแนน
A
90 – 100
B+
85 – 89
B
75 – 84
C+
70 – 74
C
60 – 69
D+
55 – 59
D
50 – 54
F
<50
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงกลุมและหรืออิงเกณฑ โดยใชเกณฑ 60% ขึ้นไปสําหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทาง
แกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนทบทวนความเขาใจวิชา และเฉลยแนวคิดของขอสอบ
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความกระจางวาตัวเลือกนั้นๆถูกหรือผิดอยางไร

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย, ขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวันและแนวทางการบริโภค
สําหรับคนไทย.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
ชวนพิศ วงศสามัญ. (2542). โภชนบําบัดสําหรับพยาบาล. ขอนแกน: คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ประไพศรี ศิริจักรวาล. (2551). คูมือธงโภชนาการ. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก.
รุจิรา สัมมะสุต. (2552). หลักการปฏิบัติดานโภชนบําบัด. พิมพครั้งที่ 3 ปราจีนบุรี: สุพัตราการพิมพ.
ภาษาอังกฤษ
Castaldi, P. (2007). Basic Nursing: Essentials for Practice. 6thed. Philadelphia: Mosby Inc.
Dudek, S. (2006). Nutrition Essentials for Nursing Practice. 5thed. Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins.
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Wardlaw, G., Hamp, J.,and DiSilvestro, R. (2004). Perspectives in Nutrition. 6thed. New York:
McGraw-Hill Companies, Inc.
Stanfield, P. and Hui, Y. (2003). Nutrition and Diet Therapy: Self-Instructional Modules. 4thed.
Massachusetts: Jones and Bartlett Publisher Inc.
2. เอกสารและ ตําราประกอบการคนควา
ภาษาไทย
กรมอนามัย. กองโภชนาการ, (2535). คุณคาทางโภชนาการอาหารไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก.
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย กองโภชนาการ. (2544). การดูแลตนเองดานโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (2550). ทําได ไมยาก...ฉลากโภชนาการ.
นัยนา บุญทวียุวัฒน. (2553). ชีวเคมีทางโภชนาการ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงทพฯ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ.
ปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย. (2553). ชีวเคมีทางการแพทย: เมตาบอลิสมของสารอาหารเชิงบูรณาการสําหรับ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตรการแพทย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไอกรุป เพรส จํากัด.
สุนีย สหัสโพธิ์. (2543). ชีวเคมีทางโภชนาการ. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
รุจิรา สัมมะสุต (2538). อาหารผูปวยในโรงพยาบาลและหลักการสั่งอาหาร. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: พิมพด.ี
อัญชลี ศรีจําเริญ. (2553). อาหารและโภชนาการ: การปองกันและบําบัดโรค. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ
พริ้นท จํากัด.
ภาษาอังกฤษ
Nelms M.N., Sucher K., Lacey K., and Roth S.L. (2011). Nutrition Therapy and
Pathophysiology. 2nd ed. U.S.A.: Wadsworth Cengage Learning.
6.3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ฐานขอมูลสืบคน
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนาการเพื่อสุขภาพโดยนักกําหนดอาหาร
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย

http://nutrition.anamai.moph.go.th/
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/
http://www.dietitian.in.th/
http://www.nutritionthailand.or.th/

16

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
1.2 การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
2.2 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
2.3 การทวนสอบการเรียนรูของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา การสัมมนาปญหาการเรียนการ
สอนประจําประหวางอาจารยและ นักศึกษา มาพิจารณารวมกันในทีมผูสอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1สอบทวนการกรอกผลคะแนนสอบ รายงาน
4.2 สุมตรวจผลการประเมินรายงาน และการนําเสนอรายงานโดยอาจารยอื่นที่ไมใชผูใหคะแนน
4.3 มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับ
ขอสอบ รายงาน
4.4 การพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร
4.5 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบตามแนวปฏิบัติของคณะ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ผูรับผิดชอบวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน จาก
ขอมูลที่ไดในขอ 1, 2
5.2 นําผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) สําหรับปการศึกษาตอไป
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นําไปใช

วิเคราะห

รวม

หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานดานโภชนาการ

2

6

3

1

-

9

หนวยที่ 2 การประเมินภาวะโภชนาการและ
ความตองการสารอาหารบุคคล
หนวยที่ 3 ความสัมพันธระหวางโภชนาการ
และสุขภาพที่ปกติ
หนวยที่ 4 ความสัมพันธระหวางโภชนาการ
และสุขภาพที่เบี่ยงเบน
หนวย1-4 ขอสอบปลายภาค
หนวยที่ 5 อาหารแลกเปลี่ยนและการกําหนด
อาหาร
หนวยที่ 6 อาหารบําบัดโรค
หนวยที่ 7 บทบาทของพยาบาลดาน
โภชนาการ
รวม

1

2

2

1

-

4

2

5

3

2

4

6

5

5

4

18

2
1

5
10

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวน
ชั่วโมง
ทีรู่สจอน
ํา

เขาใจ

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบ วิชาโภชนาการและสุขภาพ

9

2

3

3

3
3

2
2

6
3

2
3

2
2

2

10
10

15

31

21

16

7

75

