รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

โภชนาการและสุขภาพ
( Nutrition and Health)
รหัสวิชา 6011401

สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 1 ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2562
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

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 ดร.รุงนภา ปองเกียรติชัย
อาจารยผสู อน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

อาจารย ดร.รุงนภา ปองเกียรติชัย
ภาคฤดูรอน / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี
8. สถานที่เรียน
หองเรียนระบบออนไลน
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 10 เมษายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง
1.1 แหลงอาหาร และหนาที่ของสารอาหารที่จำเปนตอรางกาย
1.2 ความสัมพันธระหวางโภชนาการและสุขภาพ
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1.3 อาหารที่เหมาะสมแตละชวงวัยเพื่อการสงเสริม ปองกัน บำบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยคำนึงถึงความชอบของ
แตละบุคคลและความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดกระบวนรายวิชาใหสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) และ เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
2.2 เพื่อปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาใหมีความทันสมัย ตอบสนองตอการพัฒนา อัตลักษณของ
คณะพยาบาลศาสตร
2.3 เพื่อปรับวิธีการเรียนการสอนโดยใชระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และเพื่อการปองกันความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค COVID-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต “เรื่อง
ปดมหาวิทยาลัยเปนการชั่วคราวเนื่องจากการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19” และใหทุกหลักสูตรใชการเรียน
การสอนแบบออนไลน
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
แหลงอาหาร และหนาที่ของสารอาหารที่จำเปนตอรางกาย ความสัมพันธระหวางโภชนาการ และสุขภาพ อาหาร
ที่เหมาะสมแตละชวงวัยเพื่อการสงเสริม ปองกัน บำบัด และฟนฟูสุขภาพ โดยคำนึงถึงความชอบของแตละบุคคล
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

การฝกทดลอง

การศึกษาดวยตนเอง

15 ชั่วโมง

ตามความตองการของ

30 ชั่วโมง

45 ชั่วโมง

นักศึกษาเฉพาะราย
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3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 นักศึกษาแจงความจำนง วันเวลา ลวงหนา
3.2 อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
3.3 นักศึกษากับอาจารยสามารถแลกเปลี่ยนความรู และแสดงความคิดเห็นผาน Facebook/
e – mail (rung_10@yahoo.com) โทรศัพท 0824454565
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 มีความรับผิดชอบตอตัวเอง

1. ฝกการมีวินัยในการเรียน การสงงาน 1. การ log in online classroom

และผลการปฏิบัตงิ าน

ตรงเวลา การตรงตอเวลาในการเขา

2. ความรับผิดชอบตองาน

4.1.4 มีความกตัญู เสียสละ

เรียนในระบบออนไลน

รายบุคคล การสงงานและการ

ซื่อสัตย และมีวินยั

2. การสอดแทรกเรื่องความกตัญู การ ติดตามแกไขชิน้ งานตามเวลา

4.1.6 เปนแบบอยางที่ดต
ี อผูอ ื่นทั้ง

เสียสละ และการมีวินยั ในกิจกรรมการ ที่กำหนดในระบบ WBSC-LMS

การดำรงตนและการปฏิบัติงาน

เรียนการสอน

3.การเขาศึกษาบทเรียน ในระบบ

4.1.8 มีความรับผิดชอบในการ

3. ใหการเสริมแรงโดยแสดงความชื่น

จัดการเรียนการสอนใน WBSC-

เรียนรู และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ

ชมและสะทอนกลับทันทีที่ผูเรียนมี

LMS

และสังคม อยางตอเนื่อง

พฤติกรรมการแสดงออกเหมาะสมใน

4. After action review

ชั้นเรียน
4. อาจารยเปนแบบอยางตอผูเรียน
ในดานการตรงตอเวลา
5. มอบหมายผูเรียน ศึกษาบทเรียน
คนควาความรู ดวยตัวเองในแตละ
สัปดาห และการมอบหมายงานเปน
รายบุคคล
4.2 ความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจใน

1. ใชรูปแบบการสอนแบบ Case

1. การทดสอบทายบท

สาระสำคัญของศาสตรที่เปนพืน้ ฐาน

Based Learning และใบงาน

2. case analysis report

ชีวิตและสุขภาพ

3. portfolio

5

ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

2. จัดกิจกรรมและการฝกทดลอง

4. VDO clip

เพื่อใหเขาใจและจดจำเนื้อหาไดดีขึ้น

5. การตอบคำถามใน post และ

โดยการใชใบงานในการทำกิจกรรมใน

การมีสวนรวมอภิปรายในหองเรียน

แตละหนวยการเรียน และสรุปประเด็น ออนไลน
สำคัญ

6. After action review

3.การฝกทดลองประกอบอาหารบำบัด
โรค และอาหารทั่วไปเพื่อสุขภาพใน
บานของนักศึกษา และการให
คำแนะนำในบทบาทพยาบาล ภายใต
ความชอบของแตละบุคคลและความ
แตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
4.3ทักษะทางปญญา
4.3.1 สามารถวิเคราะหตนเองรู

จุดออน จุดแข็งของตนเอง เพื่อ
นำไปสูการเรียนรูและพัฒนา
4.3.2 สามารถวิเคราะหและ
เชือ่ มโยงขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายและเชื่อถือได
4.3.3 สามารถคิดอยางเปนระบบ
มีวิจารณญาณ โดยใชองคความรูทาง
วิชาชีพและที่เกี่ยวของ เพื่อนำไปสู
การตัดสินใจ และการแกปญหาใน
ชีวิตประจำวัน และปญหาเชิงวิชาชีพ

1. ใหนักศึกษาสะทอนคิดในกรณีศึกษา 1. After action review
และงานทีม่ อบหมาย

2. case analysis report

2. มอบหมายใหศึกษาดวยตนเองสืบคน 3. portfolio
และวิเคราะหขอมูลทางโภชนาการและ 4. VDO clip
สุขภาพ จากแหลงตางๆ ที่หลากหลาย
เพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับงานทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
3. มอบหมายใหจัดทำแฟมสะสมงาน
ดวยตนเอง
4. ฝกทดลองการประกอบอาหารบำบัด
โรค และอาหารทั่ ว ไปเพื ่อ สุ ขภาพใน
บ า นของนัก ศึก ษา ภายใตค วามชอบ
ของแตละบุคคลและความแตกตางทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ใน
ชุ ม ชนที่น ัก ศึ ก ษาพั กอาศั ย และถา ย

5. การทดสอบทายบท
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

VDO clip การใหคำแนะนำในบทบาท
พยาบาล
4.4ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีทักษะในการสราง

1. การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer 1. ทักษะความสัมพันธระหวาง

สัมพันธภาพ ระหวางผูเรียนกับผูสอน group learning)

บุคคลและความรับผิดชอบ ระหวาง

ผูใชบริการ และทีมสุขภาพ

ผูเรียนกับผูเรียน และผูสอน

3. ใหการเสริมแรง (Reinforcement)
เมื่อผูเรียนแสดงความรับผิดชอบ และ
พฤติกรรมสื่อสารทางบวก
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหมี
การ แลกเปลี่ยนเรียนรู (Sharing) และ
ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน ในหองเรียนออนไลน

4.5ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

1. case analysis report

และใชสถิตไิ ดอยางเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน
4.5.2 สามารถแปลงขอมูลใหเปน
ขาวสารที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อการสื่อสาร
และถายทอดไปยังบุคคลและกลุมคน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ
4.5.3 มีทักษะการสื่อสาร การใช

ผูเรียนไดฝกทักษะดานคำนวณความ

2. portfolio

ตองการพลังงาน สารอาหาร และ

3. VDO clip

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ

บทบาทพยาบาล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

3.มอบหมายใหจัดทำแฟมสะสมงาน

และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดวยตนเอง

กำหนดอาหารจากอาหารแลกเปลี่ยน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช
กรณีตัวอยาง และฝกทดลองการจัด
และกำหนดอาหารจากอาหาร
แลกเปลี่ยน และการใหคำแนะนำใน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

1
พ.10 มิย.63
(8.00-9.00)

1

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน
ลักษณะวิชา วัตถุประสงค
ออนไลน แนะนำแหลงการเรียนรู
วิธีการเรียนการสอน และการ
การเขาถึงขอมูล และเอกสาร
วัดประเมินผล การมอบหมาย
ประกอบการเรียนในระบบ WBSCงาน
LMS
2. ขอตกลงการสงงาน แฟมสะสม
งาน การนำเสนอ ตามวันเวลาที่
กำหนด
3. ขอตกลงในการเขาหองเรียน
ออนไลน
4. ชี้แจงหัวขอที่ตองมีการฝกปฏิบัติ
วัตถุประสงคการเรียนรูโดยการ
ฝกปฏิบัติ
สื่อการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการเรียน ใบงาน
ในแตละหนวย กรณีศึกษา สื่อการ
เรียนรูตางๆ แหลงขอมูลในการ
สืบคนตางๆ นำไวในระบบ WBSCLMS
Application
Microsoft Teams
Facebook
ปฐมนิเทศรายวิชา

อ.ดร.รุงนภา
ปองเกียรติชัย
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

1
พ.10 มิย.63
(9.00-10.00)

1

หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐาน
ดานโภชนาการ
1.1หนาที่ และความตองการ
สารอาหารแตละชนิดที่จำเปน
ตอรางกาย
1.2กระบวนการยอยการดูด
ซึม การเผาผลาญสารอาหาร
1.3ดัชนีมวลกายและสมดุล
ของพลังงาน
1.4แนวทางการบริโภคอาหาร
เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
พื้นฐานดานโภชนาการ และบันทึก
ในสมุดสวนตัว ในประเด็นดังนี้
1.1 แหลงอาหาร สารอาหาร
หนาที่ และความตองการสารอาหาร
แตละชนิดที่จำเปนตอรางกาย
1.2 กระบวนการทำงานของ
รางกายเกี่ยวกับสารอาหาร กลไก
ของความหิวและความอยากอาหาร
การยอยการดูดซึม การเผาผลาญ
สารอาหาร
1.3 ดัชนีมวลกายและสมดุลของ
พลังงาน
1.4 ขอกำหนดการบริโภคอาหาร
ของคนไทย ธงโภชนาการ ฉลาก
โภชนาการ และวิธีการอานฉลาก
2.กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4. ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่
1 เรื่องโภชนาการพื้นฐาน ในระบบ
WBSC
2.Concept Mapping
3.แหลงสืบคนขอมูล
3.1

http://nutrition.anamai.moph.go.
th/main.php?filename=index
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

3.2

https://bio.libretexts.org/Booksh
elves/Human_Biology/Book%3A_
Human_Biology_(Wakim_and_Gr
ewal)/18%3A_Digestive_System/
18.3%3A_Digestion_and_Absorpti
on

3.3 กลไกความหิวความอยาก
อาหาร จาก website สสส
Application
Microsoft Teams
1
พ.10 มิย.63
(10.00-11.00)

1

ทดลอง : หนวยที่ 1 ความรู
พื้นฐานดานโภชนาการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 สรุปความเขาใจความรูพื้นฐาน
ดานโภชนาการในอดีตที่เรียนมากับ
ปจจุบนั ที่เรียน
1.2 ฝกคำนวณดัชนีมวลกาย
ของตนเอง
1.3 ฝกเลือกอาหารที่ควร
รับประทานตามธงโภชนาการ เพื่อ
สุขภาพ 3 มื้อ ใน 1 วัน
1.4 ฝกการอานฉลากโภชนาการ
(food label)
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3. สุมผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนทำ After Action Review
6.สงงาน ใน application หลังเลิก
เรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 1
สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 1 เรื่องโภชนาการพืน้ ฐาน
ในระบบ WBSC
2.ใบงานหนวยที่ 1
Application
Microsoft Teams
1
พ.10 มิย.63
(11.00-12.00)

1

อ.ดร.รุงนภา
หนวยที่ 2 การประเมินภาวะ กิจกรรมการเรียนการสอน
โภชนาการและความตองการ 1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
การประเมินภาวะโภชนาการและ
สารอาหารของบุคคล
ความตองการสารอาหาร และบันทึก
ในสมุดสวนตัว ในประเด็นดังนี้
1.1 การประเมินภาวะโภชนาการ
ดวยเครื่องมือตางๆ
1.2 ปจจัยที่มีผลตอความตองการ
พลังงานของรางกาย
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่
2 เรื่อง การประเมินภาวะ
โภชนาการ ในระบบ WBSC
2. Concept Mapping
3. แหลงสืบคนขอมูล

https://www.open.edu/openlear
ncreate/mod/oucontent/view.ph
p?id=318&printable=1

Application
Microsoft Teams
1
พ.10 มิย.63
(13.00-15.00)

2

ทดลอง : หนวยที่ 2 การ
ประเมินภาวะโภชนาการและ
ความตองการสารอาหารของ
บุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 คำนวณความตองการพลังงาน
ของรางกายใหเหมาะสมกับวัยและ
ภาวะสุขภาพการของคนใน
ครอบครัว โดยเลือกสมาชิกใน
ครอบครัว 1 คน เพื่อเปนกรณีศึกษา
และประเมินภาวะโภชนาการโดย
การใชเครื่องมือ แบบประเมินการ
บริโภคอาหาร 24 ชั่วโมง ยอนหลัง
2 วัน
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3.สุมผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

5. ผูเรียนทำ After Action Review
6.สงงาน ใน application หลัง
เลิกเรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 2
สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่
2 เรื่อง การประเมินภาวะ
โภชนาการ
2.ใบงานหนวยที่ 2
Application
Microsoft Teams
2
พ.17 มิย. 63
(08.00-10.00)

2

หนวยที่ 3 ความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและ
สุขภาพที่ปกติ
- การเชื่อมโยงความรูพื้นฐาน
ทางโภชนาการมาให
คำแนะนำแกผูที่มสี ุขภาพปกติ
- อาหารที่เหมาะสมแตละชวง
วัยและภาวะทางสุขภาพของ
บุคคล กับการพยาบาลดาน
โภชนาการเพื่อการสงเสริม
ปองกัน บำบัด และฟนฟู
สุขภาพ

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
เกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพ และ
บันทึกในสมุดสวนตัว ในประเด็น
ดังนี้
1.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค
และพฤติกรรมการบริโภคในภาวะ
ปกติ
1.2 อาหารที่เหมาะสมในแตละ
ชวงวัย
1.3 ทบทวนความรูพื้นฐานทางดาน
โภชนาการ
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4.ผูส อนสรุปประเด็นสำคัญ
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 3 อาหารแตละชวงวัย ในระบบ
WBSC
2.Power Point สรุปความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและสุขภาพที่
ปกติ
Application
Microsoft Teams
2
พ.17 มิย. 63
(10.00-12.00)

2

ทดลอง : หนวยที่ 3
ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพที่
ปกติ

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลอง ดังนี้
1.1 สัมภาษณกรณีศกึ ษา (ที่ไดคัด
สรรมาในการทดลองหนวยที่ 2)
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและ
พฤติกรรมการบริโภค
1.2 เปรียบเทียบแนวคิด /หลักการ
ในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมตาม
วัยกับการบริโภคของกรณีศึกษา
1.3 เชื่อมโยงความรูพื้นฐานทาง
โภชนาสูการใหคำแนะนำ ดาน
โภขนาการกับกรณีศึกษา
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3.สุมผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

5. ผูเรียนทำ After Action Review
6. สงงาน ใน application หลัง
เลิกเรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 3
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 3 เรื่อง อาหารในแตละชวงวัย
2. ใบงานหนวยที่ 3
Application
Microsoft Teams
2
พ.17 มิย. 63
(13.00-15.00)

2

หนวยที่ 4 ความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและ
สุขภาพเบี่ยงเบน
4.1ผลกระทบของภาวะ
เจ็บปวยตอภาวะทาง
โภชนาการ
4.2ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
โภชนาการและสุขภาพ
เบี่ย งเบน (ภาวะน้ำหนักเกิน
ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด
โรคกระดูกและขอ)
4.3 คำแนะนำดานโภชนาการ
เพื่อการปองกัน บำบัด และ
ฟนฟูสุขภาพ โดยคำนึงถึง
ความชอบของแตละบุคคล
และความแตกตางทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม

อ.ดร.รุงนภา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
ความสัมพันธระหวางโภชนาการ
และสุขภาพเบี่ยงเบน และบันทึกใน
สมุดสวนตัว ในประเด็นดังนี้
1.1 โภชนาการสำหรับภาวะน้ำหนัก
เกิน
1.2 โภชนาการสำหรับ ระบบหัวใจ
และหลอดเลือด
1.3 โภชนาการสำหรับโรคกระดูก
และขอ
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่
4 เรื่องความสัมพันธระหวาง
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

โภชนาการและสุขภาพเบี่ยงเบน
ในระบบ WBSC
2.Concept Mapping
3.แหลงการสืบคนขอมูล
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย

https://www.nutritionthailand.or
g/th/

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศ
ไทย http://www.dmthai.org/
สมาคมความดันโลหิตสูงแหง
ประเทศไทย

http://www.thaihypertension.org
/guideline.html

Application
Microsoft Teams
2
พ.17 มิย. 63
(15.00-17.00)

2

ทดลอง : หนวยที่ 4
ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพ
เบีย่ งเบน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 วิเคราะหกรณีศึกษาที่ไดรับ
1.2 เชื่อมโยงความรูพื้นฐานทาง
โภชนาการ ความรูการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ใหคำแนะนำ
ดานโภชนาการเพื่อการปองกัน
บำบัดและฟน ฟู สุขภาพ โดย
คำนึงถึงความชอบของแตละบุคคล
และความแตกตางทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3.สุมผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนทำ After Action Review
6. สงงาน ใน application หลัง
เลิกเรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 4
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพเบี่ยงเบน
2. ใบงานหนวยที่ 4 (กรณีศึกษา)
Application
Microsoft Teams
3
พ.24 มิย. 63
(09.00-11.00)

2

หนวยที่ 4 ความสัมพันธ
ระหวางโภชนาการและ
สุขภาพเบี่ยงเบน (ตอ)
4.4 ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการ และ
สุขภาพเบี่ยงเบน (โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน
โรคไต โรคมะเร็ง ภาวะวิกฤต
เชน มีไข และอยูในภาวะ
ติดเชื้อ แผลไฟไหม
น้ำรอนลวก เปนตน)

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
ความสัมพันธระหวางโภชนาการ
และสุขภาพเบี่ยงเบน และบันทึกใน
สมุดสวนตัว ในประเด็นดังนี้
1.1 โภชนาการสำหรับโรคระบบ
ทางเดินอาหาร
1.2 โภชนาการสำหรับโรคเบาหวาน
1.3 โภชนาการสำหรับโรคไต
1.4 โภชนาการสำหรับโรคมะเร็ง
1.5 โภชนาการสำหรับภาวะวิกฤต
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

4.ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 4 เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพเบี่ยงเบน
2. Concept Mapping
3.แหลงการสืบคนขอมูล
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย

https://www.nutritionthailand.or
g/th/

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศ
ไทย http://www.dmthai.org/
สมาคมความดันโลหิตสูงแหง
ประเทศไทย

http://www.thaihypertension.org
/guideline.html

Application
Microsoft Teams
3
พ.24 มิย. 63
(11.00-12.00)
(13.00-16.00)

4

ทดลอง : หนวยที่ 4
ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพ
เบี่ยงเบน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 วิเคราะหกรณีศึกษาที่ไดรับ
1.2 เชื่อมโยงความรูพื้นฐานทาง
โภชนาการ ความรูการประเมิน
ภาวะโภชนาการ ใหคำแนะนำดาน
โภชนาการเพื่อการปองกัน บำบัด
และฟนฟู สุขภาพ โดยคำนึงถึง
ความชอบของแตละบุคคลและ
ความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3.สุม ผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนทำ After Action Review
6.สงงาน ใน application หลัง
เลิกเรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 4
สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียนหนวยที่
4 เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
โภชนาการและสุขภาพเบี่ยงเบน
2.ใบงานหนวยที่ 4 (กรณีศึกษา)
Application
Microsoft Teams
4
พ.1 ก.ค.63
(09.00-11.00)

2

หนวยที่ 5 อาหาร
แลกเปลี่ยนและการกำหนด
อาหาร
5.1 ความหมายและหลักการ
ของอาหารแลกเปลี่ยน การ
กำหนดสวน (Serving) ของ
อาหารในแตละหมวดของ
อาหารแลกเปลี่ยนเพื่อใหได
พลังงานตามความตองการ
ของแตละบุคคลและเปนไป
ตามสัดสวนการกระจาย

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
เกี่ยวกับอาหารแลกเปลี่ยนและการ
กำหนดอาหาร และบันทึกในสมุด
สวนตัว ในประเด็นดังนี้
1.1 การจัดและกำหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน
1.1.1 ขั้นตอนการกำหนดสวนของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันจาก
อาหารแลกเปลี่ยนทุกหมวด ออกมา

19

สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

พลังงานของสารอาหารหลัก เปนสวน (Serving) เพื่อใหไดการ
และการจัดและกำหนดอาหาร กระจายตัว ของสารอาหารหลัก
จากอาหารแลกเปลี่ยน
ตามสัดสวนที่กำหนดและไดพลังงาน
ตามตองการของแตละบุคคล
1.1.2 ขั้นตอนการจัดแบงมื้อ
อาหารการจัดและแลกเปลี่ยน
อาหารและการคำนึงถึงความชอบ
ของแตละบุคคลและความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
สื่อการเรียนการสอน
1.เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
อาหารแลกเปลี่ยน ในระบบ WBSC
2. Power Point สรุป อาหาร
แลกเปลี่ยน
Application
Microsoft Teams
4
พ.1 ก.ค.63
(11.00-12.00)
(13.00-16.00)

4

ทดลอง : หนวยที่ 5 อาหาร
แลกเปลี่ยนและการกำหนด
อาหาร

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 การจัดและกำหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน จากใบงาน
หนวยที่ 5
1.2 กำหนดสวนของคารโบไฮเดรต
โปรตีน ไขมันจากอาหารแลกเปลี่ยน
ทุกหมวดออกมาเปนสวน (Serving)
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

1.3 การจัดแบงมื้ออาหาร การจัด
และแลกเปลี่ยนอาหาร คำนึงถึง
ความชอบของแตละบุคคลและ
ความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3.สุม ผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนทำ After Action Review
6. สงงาน ใน application หลังเลิก
เรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 5
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 5 เรื่อง อาหารแลกเปลี่ยน
2. ใบงานหนวยที่ 5
Application
Microsoft Teams
5
พ.8 ก.ค. 63
(08.00-10.00)

2

หนวยที่ 6 อาหารบำบัดโรค
หรืออาหารเฉพาะโรค
6.1ความหมาย ประโยชน
และการดัดแปลงอาหาร
เพื่อใหไดอาหารเฉพาะโรค
ชนิดของอาหารดัดแปลง
เฉพาะโรค และ DASH diet

กิจกรรมการเรียนการสอน
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู
เกี่ยวกับอาหารบำบัดโรค และ
อาหารเฉพาะโรค และบันทึกในสมุด
สวนตัว ในประเด็นดังนี้

อ.ดร.รุงนภา
ปองเกียรติชัย
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

1.1 ความหมาย ประโยชน และการ
ดัดแปลงอาหารเพื่อใหไดอาหาร
เฉพาะโรค
1.2 ชนิดของอาหารดัดแปลง
เฉพาะโรค
เชน อาหารพลังงานต่ำ อาหาร
คารโบไฮเดรตต่ำ อาหารทีจ่ ำกัด
โซเดียม เปนตน
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4. ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 6 เรื่อง อาหารบำบัดโรค
2. Power Point สรุปประเด็น เรื่อง
อาหารบำบัดโรค
Application
Microsoft Teams
5
พ.8 ก.ค. 63
(10.00-12.00)
(10.00-15.00)

4

ทดลอง : หนวยที่ 6 อาหาร
บำบัดโรคหรืออาหารเฉพาะ
โรค
นักศึกษาไดเห็นอาหารเฉพาะ
โรคและไดทดลองปฏิบัติใน
การจัดอาหาร กอนปฏิบัติจริง
ในหองปฏิบัติการเสมือนจริง

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 เรียนรูกรณีศกึ ษา (ใบงานหนวย
ที่ 6) ทำความเขาใจ จากใบงาน
เพื่อเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติใน
สถานที่จริงที่บานผูเรียน
1.2 การจัดและกำหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน นำความรูจาก
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
ใบงานหนวยที่ 5 มากำหนดสวนของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันจาก
อาหารแลกเปลี่ยนทุกหมวดออกมา
เปนสวน (Serving)
1.3 การจัดแบงมื้ออาหาร การจัด
และแลกเปลี่ยนอาหาร คำนึงถึง
ความชอบของแตละบุคคลและ
ความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น
3.สุมผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนทำ After Action Review
6. สงงาน ใน application หลัง
เลิกเรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 6
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 6 เรื่อง อาหารบำบัดหรืออาหาร
เฉพาะโรค
2. ใบงานหนวยที่ 6 (กรณีศึกษา)
Application
Microsoft Teams

ผูสอน
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

5
พ.8 ก.ค. 63
(15.00-17.00)

2

หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 7 บทบาทของ
พยาบาลดานโภชนาการ
7.1การบริการดานโภชนาการ
ในโรงพยาบาล การให
คำปรึกษา การบริการวิชาการ
ใหความรู การทำงาน
รวมกับสหสาขาวิชาชีพ

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1.มอบหมายใหผูเรียน สืบคนความรู ปองเกียรติชัย
เกี่ยวกับบทบาทของพยาบาลดาน
โภชนาการ และบันทึกในสมุด
สวนตัว ในประเด็นดังนี้
1.1 การบริการดานโภชนาการใน
โรงพยาบาล ประกอบดวยอะไรบาง
1.2 ประเภทอาหารในโรงพยาบาล
ที่พยาบาลควรทราบ
1.3 บทบาทบริการวิชาการและงาน
วิขัยดานโภชนาการ
1.4 การทำงานรวมกับสหสาขา
วิชาชีพ ที่เกี่ยวของในดาน
โภชนาการประกอบดวยวิชาชัพใด
2. กำหนดระยะเวลาในการเรียนรู
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
4. ผูสอนสรุปประเด็นสำคัญ
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 7 เรื่องบทบาทพยาบาลดาน
โภชนาการ
2. Concept Mapping
Application
Microsoft Teams

6
พ.15 ก.ค. 63
(09.00-17.00)

7

ทดลอง : หนวยที่ 6 อาหาร
บำบัดโรคหรืออาหารเฉพาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง
โรค (ตอ) ในหองปฎิบัติการ
เสมือนจริง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช
1.1 เรียนรูกรณีศึกษา (ใบงานหนวย
ที่ 6) ทำความเขาใจ จากใบงาน ตอ
เพื่อเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติใน
สถานที่จริงที่บานผูเรียน
1.2 การจัดและกำหนดอาหารจาก
อาหารแลกเปลี่ยน นำความรูจากใบ
งานหนวยที่ 5 มากำหนดสวนของ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมันจาก
อาหารแลกเปลี่ยนทุกหมวดออกมา
เปนสวน (Serving)
1.3 การจัดแบงมื้ออาหาร การจัด
และแลกเปลี่ยนอาหาร คำนึงถึง
ความชอบของแตละบุคคลและ
ความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
1.4 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบ
อาหารและทดลองเตรียมอาหาร
และปฏิบตั กิ ารจัดอาหารจริงทีบ่ า น
ผูเรียน 1 มื้อ พรอมทั้งถายรูปภาพ
อาหารกอนปรุง และหลัง ปรุงเสร็จ
ลงในใบงานหนวยที่ 6
1.5 ถาย Clip VDO หลังทำเสร็จ
พรอมอธิบายในเมนูที่คิด และให
คำแนะนำโดยการนำความรูใน
หนวยที่ 1-5 และ 7 โดยคำนึงถึง
การปองกัน บำบัดฟน ฟูสุขภาพ
ความชอบของแตละบุคคลและ
ความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กำหนดระยะเวลา
ความยาวไมเกิน 10 นาที
2.กำหนดระยะเวลาในการฝก
ทดลองในแตละประเด็น

ผูสอน
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

หัวขอเรื่อง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน

3.สุมผูเรียนนำเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู และใหขอมูลปอนกลับ
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน
4.ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
5. ผูเรียนทำ After Action Review
6. สงงาน ใน application หลังเลิก
เรียน
7.ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 6
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 6 เรื่อง อาหารบำบัดหรืออาหาร
เฉพาะโรค
2. ใบงานหนวยที่ 6 (กรณีศึกษา)
Application
Microsoft Teams
7
พ.22 กค.63
(09.00-13.00)

4

ทดลอง : หนวยที่ 7 บทบาท กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ดร.รุงนภา
ของพยาบาลดานโภชนาการ 1. ผูสอนชี้แจงประเด็นหัวขอการฝก ปองเกียรติชัย
ทดลองดังนี้
1.1 ใหผูเรียนทุกคนเตรียม clip
VDO โดยผูสอนสุม รอยละ 20 ของ
จำนวนผูเรียนทัง้ หมด นำเสนอ
1.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูล
ปอนกลับ ระหวางผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับผูสอน
2. ผูสอนสรุปประเด็น และให
ขอเสนอแนะ
3. ผูเรียนทำ After Action Review
4. ทดสอบทายบทเรียนหนวยที่ 7
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สัปดาหที่/

จำนวน

วัน-เวลา

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน/

หัวขอเรื่อง

สื่อที่ใช

ผูสอน

5. ปรับแกไขงานใหสมบูรณ เพื่อเก็บ
เขาแฟมสะสมงาน
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนหนวย
ที่ 7 เรื่อง บทบาทพยาบาลดาน
โภชนาการ
2. Clip VDO ของผูเรียน
Application
Microsoft Teams
สงผลงานจำนวน 3 ชิ้น ประกอบดวย

อ.ดร.รุงนภา

พ.29 สค.63

1. รายงานกรณีศึกษา (Case Analysis Report)

ปองเกียรติชัย

(08.00-23.00)

2. แฟมสะสมงานอิเล็คทรอนิกส (E Portfolio)

8

3. Clip VDO สาธิตการประกอบอาหารและการใหคำแนะนำเกี่ยวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพ
ชองทางการสงงาน
1. WBSC-LMS
2. OneDrive สำหรับ Clip VDO

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
1
4.2.1, 4.3.1, 4.3.3
การทดสอบทายบท

2

4.1.3, 4.1.8, 4.2.1,
4.3.2, 4.3.3, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3

Case analysis report

1-7

สัดสวนของการ
ประเมินผล
20 %

6-7

30 %

สัปดาหที่
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การ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน
ประเมิน
3
4.1.3, 4.1.4, 4.1.6,
แฟมสะสมงาน (portfolio)
4.1.8, 4.2.1, 4.3.2,
- งานทดลองตามหนวยการเรียน+
4.3.3, 4.4.1, 4.5.1,
After Action Review
4.5.2, 4.5.3
- Clip VDO
- ภาพรวมของ portfolio

1-7

สัดสวนของการ
ประเมินผล
50%
35%

6
8

10%
5%

สัปดาหที่

การประเมินผล
การประเมินผลการเรียนใชแบบอิงเกณฑ โดยใชเกณฑดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
85 – 100
79 – 84
73 – 78
67 – 72
61 – 66
55 – 60
50 – 54
0 - 49

3. แนวทางการชวยเหลือนักศึกษาที่เรียนออน
3.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทาง
แกไขรวมกัน
3.2 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอนทบทวนความเขาใจวิชา และมอบหมายชิ้นงานกรณีไมผานเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำราและเอกสารหลัก
ภาษาไทย
กระทรวงสาธารณสุข. กรมอนามัย, ขอกำหนดสารอาหารที่ควรไดรบั ประจำวันและแนวทางการบริโภค
สำหรับคนไทย.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
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ประไพศรี ศิริจักรวาล. (2551). คูมือธงโภชนาการ. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก.
รุจิรา สัมมะสุต. (2552). หลักการปฏิบัติดานโภชนบำบัด. พิมพครั้งที่ 3 ปราจีนบุร:ี 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.
Wardlaw, G., Hamp, J.,and DiSilvestro, R. (2004). Perspectives in Nutrition. 6thed. New York: McGrawHill 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: พิมพดี.
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.
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6.3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
ฐานขอมูลสืบคน
สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

http://nutrition.anamai.moph.go.th/

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/

โภชนาการเพื่อสุขภาพโดยนักกำหนดอาหาร

http://www.dietitian.in.th/

สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทย

http://www.nutritionthailand.or.th/

หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1

การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษาในระบบออนไลน และ

การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาโดยแบบประเมินของคณะ
7.1.2

การสัมมนาปญหาการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ระหวางอาจารยและนักศึกษา

7.2. กลยุทธการประเมินการสอน
7.2.1 ผลจากการประเมินการเรียนการสอนของผูสอน
7.2.2 การประเมินผลการทดสอบในแตละหนวยการเรียน
7.2.3 การประเมินผูสอน และการประเมินรายวิชาตามแบบประเมิน
7.2.4 ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนองานของนักศึกษา
7.2.5 จากการพิจารณาเกรด การทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์กับคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 ข อ เสนอแนะจากการประชุม และการวิ พ ากษ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ ผู  บ ริ ห ารและ
กรรมการบริหารหลักสูตร
7.3.2 นำผลจากการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยนักศึกษา และกลยุทธการ
ประเมินการสอนมาพิจารณารวมกันเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
7.3.3 การจัดทบทวนการเรียนแบบมีสวนรวม โดยมีนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบและมีอาจารยเขารวม
ฟงพรอมกับใหคำแนะนำเพื่อชวยใหนักศึกษามีการเตรียมตัวอานทบทวนกอน นำเสนอใหเพื่อนรวมชั้นเรียนฟง
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 พิจารณาทบทวนคะแนนรายงาน การนำเสนองาน ผลการทดสอบหลังการเรียน และผลการเรียนโดย
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อาจารยผูรับผิดชอบวิชา และ/อาจารยผูสอน
7.4.2 คณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ประเมินผลลัพธการเรียนรู ตามที่กำหนด
ใน curriculum mapping ทวนสอบการวัดประเมินผล และพิจารณาการใหเกรด ตามแนว
ปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปรับปรุงเมื่อ 22 กุมภาพันธ 2561)
7.4.3 อาจารยผูรับผิดชอบวิชาและ/อาจารยผูสอนเสนอผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
ตอประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน และเสนอแบบบันทึกผลการเรียน
(มสด 6) ใหคณบดีลงนาม
7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 กอนดำเนินการเรียนการสอน ผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน รวมกันออกแบบ
การเรียนการสอนในระบบออนไลน และประเมินการออกแบบการเรียนการสอน การประเมินผลโดยใช
Concept mapping และ แบบฟอรม (Course design checklist) เสนอผูบริหาร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรรวมกันพิจารณากอนดำเนินการเรียนการสอน
7.5.2 ขณะดำเนินการเรียนการสอน ผูสอนทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอนเมื่อพบปญหา หรือ
เมื่อไดรับขอมูลปอนกลับในเชิงลบจากนักศึกษาหรือผูเกี่ยวของ
7.5.3 ผูร ับผิดชอบวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากขอมูลที่ไดในขอ 7.5.1-7.5.2 และประเมินตนเองโดยใชแบบฟอรมประเมินผลรายวิชา
(Course Evaluation Checklist)
7.5.4 นำผลมาออกแบบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สำหรับปการศึกษาตอไป

31

นำไปใช

วิเคราะห

รวม

2

6

3

1

-

10

หนวยที่ 2 การประเมินภาวะโภชนาการและ

1

2

2

1

-

5

2

5

3

2

4

6

5

5

4

20

2

3

3

3

1

10

หนวยที่ 6 อาหารบำบัดโรค

2

6

2

2

-

10

หนวยที่ 7 บทบาทของพยาบาลดาน

2

3

3

2

2

10

15

31

21

16

7

75

รูจำ

หนวยที่ 1 ความรูพื้นฐานดานโภชนาการ

เนื้อหาวิชาที่สอน

ที่สอน

เขาใจ

จำนวนชั่วโมง

แบบพิมพเขียวขอสอบ (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบ วิชาโภชนาการและสุขภาพ หลังทายบทเรียน

ความตองการสารอาหารบุคคล
หนวยที่ 3 ความสัมพันธระหวางโภชนาการ

10

และสุขภาพที่ปกติ
หนวยที่ 4 ความสัมพันธระหวางโภชนาการ
และสุขภาพที่เบี่ยงเบน
หนวยที่ 5 อาหารแลกเปลี่ยนและการกำหนด
อาหาร

โภชนาการ
รวม

