
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชา :  3404-2106 
ชื่อวิชา :  โภชนบ าบัด  (Diet Therapy)   
จ านวน :  3 หน่วยกิต   5 ชั่วโมง  
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น  ปวส. 1/1 , 1/2  สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ  
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภาคเรียนท่ี (Semester) :  2/2558     
วนั เวลาที่เรียน (Class Meeting) :   
 
ชื่อผู้สอน (Instructor) :  นางอารีรัตน์  ไชยกิติ   
ท่ีท างาน (Office) :  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ประเภทวิชาคหกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   08-3152-5228     
อีเมล์ (E-Mail) :  t.aree@hotmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :  สมศรี  ยอดสุวรรณ  โภชนบ าบัด (Diet Therapy)  
แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) : -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 -ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -http:// www.healthcarethai.com 
 -http:// www.hplus.co.th 
           -http://www.inmu-mahidol-ac.th/knowledge.อาหารและโภชนาการ 
                                                             -http://www.fda-gov 
          -รังสรรค์  ตั้งตรงจิตร.2550.โรคอ้วน: การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและ    
                                                              ชีวเคมี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน.มหาวิทยาลัยมหิดล.กรุงเทพฯ 
                -วินัย  ดะห์ลัน และคณะ.2545.อาหารโภชนาการและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
                  พิมพ์ครั้งที่ 3.คณะสหเวชศาสตร์.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพฯ 
                -ศรสีมร  คงพันธุ์.อาหารหลากรสกับการบ าบัดโรค. กทม. 2547. 
                -รุจิรา  สัมมะสุต.หลักการปฏิบัติด้านโภชนบ าบัด.กทม.2543 
 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
1.  เข้าใจเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล อาหารบ าบัดโรค วิธีการค านวณและก าหนดอาหารตามรายการ 

              อาหารแลกเปลี่ยน 
2.   สามารถค านวณและก าหนดอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน 
3.   สามารถประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบ าบัดโรค 
4.   สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนบ าบัด 
5.   มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีวินัย  ขยัน  ประหยัด  อดทน 
และสามารถท างานร่วมกัน 

 
สมรรถนะรายวิชา 

1.   แสดงความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาล อาหารบ าบัดโรค รายการอาหารแลกเปลี่ยน 

2.   ค านวณส่วนอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบ าบัดโรค 

3.   ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารโรงพยาบาล  อาหารบ าบัดโรค  การค านวณและก าหนดอาหารตามรายการอาหาร
แลกเปลี่ยน  การประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบ าบัดโรค 

 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู ้  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาล อาหารบ าบัดโรค รายการอาหารแลกเปลี่ยน 
2.   ค านวณส่วนอาหารตามรายการอาหารแลกเปลี่ยน ประกอบอาหารโรงพยาบาลและอาหารบ าบัดโรค 
3.   ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

 
ทักษะ 

1. มีทักษะในการก าหนดอาหารเหมาะสมกับบุคคลวัยต่างๆ 
2. มีทักษะในการค านวณคุณค่าและประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ 
 

คุณธรรม 
1.  ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภคอาหาร 

2.  มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3.  มีวินัยต่อการเรียน  ส่งงานที่มอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 

4.  มีความเคารพต่ออาจารย์ผู้สอนและให้เกียรติแก่นักศึกษาร่วมชั้นเรียน 
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ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  

1.  ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.  ผู้เรียนน าความรู้และหลักปฏิบัติ ไปใช้ในการประกอบอาหารให้กับบุคคลในครอบครัว 
3.  ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อควบคุมน้ าหนักของนักศึกษาด้วยตนเอง 
4.  ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1.  เจตคติ         20 % 

                            2. เก็บคะแนนตามการปฏิบัติงานและหรือการสอบย่อย   50 % 
                                         3. การสอบประมวลความรู้ระหว่างภาค                   10 % 
                                      4. การสอบประมวลความรู้ปลายภาค                   20 % 
 
วิธีการสอน (Instructional Strategies)  

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งทางด้าน ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และอารมณ์ ดังนี้ 

1. บรรยายและให้นักศึกษาท าการค้นคว้าจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
2. สอนโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 
3. ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา ระดมสมองในการแก้ปัญหา จาก

กรณีศึกษา ตามประเด็นปัญหาที่ก าหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม 
4. มอบหมายงานส่วนบุคคลในการควบคุมน้ าหนักตนเองและการศึกษาค้นคว้างานกลุ่ม 
5. มีทักษะในการค านวณหาปริมาณอาหารและพลังงานที่ร่างกายได้รับ รวมทั้งการควบคุมน้ าหนักของ

ตนเอง 
6. เพิ่มการสอนนอกห้องเรียนโดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเร่ืองที่ต้องสร้างความเข้าใจ 

 
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้า (Work Assignments) 

1.  ให้นักเรียนนักศึกษาน าความรู้ที่ได้เรียนจากวิชาโภชนบ าบัดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสม 

2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆกัน จับสลาก หาข้อมูลอาหารบ าบัดโรค 7 โรค   
3.  ให้นักเรียนน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า โดยจัดท าเป็นสื่อ Power Point และใช้ภาษาไทยในการ

น าเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม 
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เกณฑก์ารประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่าน 
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รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : โภชนบ าบัด (Diet Therapy)     เรียน 18 คร้ัง   90 ชั่วโมง 
 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับอาหาร
โรงพยาบาล 

- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

- ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วสรุป
ย่อลงในสมุด 

- ครูอธิบายเน้ือหา และ
ซักถามข้อสงสัย 

- นักเรียนท าแบบฝึกหัด 

- ทดสอบความรู้หลังเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

 

- การท า
แบบฝึกหัด 

- การท า
แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
อาหารชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ใน
โรงพยาบาล 

2.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
การก าหนดอาหาร โดย
ค านวณจากอาหาร
แลกเปลี่ยน และการ
ประกอบอาหารส าหรับ
ผู้ป่วยและผู้พักฟื้น 

3.  สามารถในการก าหนด
อาหารโดยค านวณจาก
รายอาหารแลกเปลี่ยน 

4.  สามารถในการ
ประกอบอาหารใน
โรงพยาบาล และอาหาร
บ าบัดโรค 

5.  ปฏิบัติงานด้วยความ
ประณีต  รอบคอบ  
ประหยัด  มีความ
รับผิดชอบ  และปลอดภัย 

 

2 ปฏิบัติอาหาร
โรงพยาบาล 

-ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆกันใช้
วิธีจับสลาก 

1.อาหารธรรมดา 

2.อาหารธรรมดาย่อยง่าย 

3.อาหารอ่อน 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

 

-สังเกต
พฤติกรรม 

3 การก าหนดอาหาร
และการคิดค านวณ
โปรตีน,ไขมัน,
คาร์โบไฮเดรตที่
ร่างกายต้องการต่อ
วัน 

- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

- ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วสรุป
ย่อลงในสมุด 

- ครูอธิบายเน้ือหา และ
ซักถามข้อสงสัย 

- นักเรียนท าแบบฝึกหัด 

- ทดสอบความรู้หลังเรียน 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

 

- การท า
แบบฝึกหัด 

- การท า
แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

4 อาหารบ าบัดโรค 
-โรคบิด 
 

-ผู้เรียนเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนรู้
สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการอาหารผู้ป่วยโรคบิด 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วย
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

5 อาหารบ าบัดโรค 

-โรคเบาหวาน 

 

-ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการอาหารผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วย
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

6 อาหารบ าบัดโรค 

-โรคเกี่ยวกับตับ 
ถุงน้ าดี  และตับ
อ่อน 
 

-ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการ 

อาหารผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับ
ตับ ถุงน้ าดี  และตับอ่อน 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วย
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

7  อาหารบ าบัดโรค 

-โรคความดัน
โลหิตสูง 
 

-ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการอาหารผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง 

- เอกสาร
ประกอบการ
จัดการเรียนรู้  
วิชาโภชนบ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 

-แบบทดสอบ
หลังเรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วย
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

8 อาหารบ าบัดโรค 

-โรคไต 
 

-ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการอาหารผู้ป่วยโรคไต 

- เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ วิชาโภชน
บ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

-แบบทดสอบหลัง
เรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วยตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

9 อาหารบ าบัดโรค 

-โรคภาวะหลอด
เลือดแดงแข็ง 

-ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการอาหารผู้ป่วยโรค
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 

- เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ วิชาโภชน
บ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 
 

-แบบทดสอบหลัง
เรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วยตามที่
ได้รับมอบหมาย 

10 อาหารบ าบัดโรค 

-โรคข้อกระดูก 
 

-ผู้เรียนศึกษาเน้ือหาใน
เอกสารประกอบการจัดการ
เรียนรู้สรุปย่อลงในสมุด 

-แบบทดสอบหลังเรียน 

-ผู้เรียนค านวณและจัด
รายการอาหารผู้ป่วยโรคข้อ
กระดูก 

- เอกสาร
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ วิชาโภชน
บ าบัด 

- แบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน 

-แบบทดสอบหลัง
เรียน 

-ค านวณและจัด
อาหารผู้ป่วยตามที่
ได้รับมอบหมาย 

11-17 ปฏิบัติอาหาร
บ าบัดโรค 

-ผู้เรียนปฏิบัติตามที่ก าหนด
อาหารตามที่ได้ก าหนดไว้
เบื้องต้นและปฏิบัติมื้อใด
มื้อหน่ึงที่ครูมอบหมายให้
ปฏิบัต ิ

-วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
ของจริง 

สังเกตพฤติกรรม  

18 สอบประมวล
ความรู้ปลายภาค 

- การทดสอบ - ข้อสอบ - ให้ท าแบบทดสอบ  
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หมายเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน    
 
ชื่อวิชา : โภชนบ าบัด  (Diet Therapy)  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C  (Construction)  คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 
วิชา โภชนบ าบัด  รหัส 3404-2106 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ 

ประเภทวชิา  คหกรรม 
 

จัดท าโดย 
 

นางอารีรัตน์  ไชยกติิ 
 

 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf

