
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชา :  2404-2120 
ชื่อวิชา :  อาหารบ าบัดโรค  (Therapeutic Food)    
จ านวน :  2 หน่วยกิต   4 ชั่วโมง  
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น  ปวช. 3/3   สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ  
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภาคเรียนท่ี (Semester) :  2/2558     
วัน 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) :   
แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) : -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 -ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -http://health.kapook.com 
 -http://www.healthcarethai.com 
 -http://siamhealth.net/ 
                 -ศรีสมร  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.  มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารบ าบัดโรค  โภชนาการส าหรับผู้ป่วย  การก าหนดรายการอาหารบ าบัดโรค  วัตถุดิบ
ส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน  หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารบ าบัดโรค  การ
บริการอาหารบ าบัดโรค  การเก็บรักษาอาหารบ าบัดโรค 
 2.  มีความสามารถค านวณความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยจากตารางแสดงคุณค่าอาหารไทย 

 3.  มีความสามารถเตรียมวัตถุดิบ เลือกใช้วัตถุดิบทดแทน  ประกอบอาหาร  เก็บรักษาอาหารจัดบริการอาหาร
ส าหรับผู้ป่วย 

 4.  เห็นคุณค่าของอาหารและโภชนาการส าหรับผู้ป่วย 

 5.  มีกิจนิสัยในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประณีต  รอบคอบและมีความรับผิดชอบ 

 

 
สมรรถนะรายวิชา 
 1.  เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารบ าบัดโรค  การจัดรายการอาหารส ารับผู้ป่วย และลักษณะที่ดีของอาหารบ าบัดโรคตาม
หลักการ วิธีการและเทคนิคการประกอบอาหารบ าบัดโรค และการค านวณ 
 2.  เข้าใจการเลือกใช้วัตถุดิบ เคร่ืองมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารบ าบัดโรค  
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของอาหารบ าบัดโรค  หลักโภชนาการส าหรับผู้ป่วย  หลักการค านวณ
พลังงานและสารอาหารส าหรับผู้ป่วย  หลักการก าหนดรายการอาหารบ าบัดโรค  หลักการเลือกใช้และการเตรียมวั ตถุดิบ
ส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค  การเลือกใช้วัตถุดิบทดแทน  หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารบ าบัดโรค  การ
จัดบริการอาหารบ าบัดโรค  และการเก็บรักษาอาหาร 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู ้  
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับอาหารบ าบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ   
 2.  ก าหนด  ค านวณคุณค่าอาหารส าหรับผู้ป่วย  และอาหารบ าบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ 
 3.  ใช้เตรียมวัตถุดิบ  และวัตถุดิบทดแทนการประกอบอาหารบ าบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ 
 4.  ประกอบ เก็บรักษา บริการอาหารบ าบัดโรคตามหลักการและกระบวนการ 
 

ทักษะ 
  1. ให้มีทักษะสามารถเลือกซือ้จัดเตรียมวัตถุดิบ  และเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหารบ าบัดโรค 
  2. ให้มีทักษะในการประกอบอาหารบ าบัดโรค  มีความพิถีพิถันและสามารถค านวณแคลอร่ี ในการประกอบ
อาหารบ าบัดโรค 
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คุณธรรม 
1. ความมีวินัย – ความรับผิดชอบ 
2. ความอดทน, การประหยัด อดออม 
3. ความสนใจใฝ่รู ้
4. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ 
 

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  
1. ผู้เรียนน าความรู้ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. ผู้เรียนประการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.5 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.  บรรยายและให้นักเรียนท าการค้นคว้าจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  เจตคติ  วินัย  และความรับผิดชอบ ที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ 
 
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้า (Work Assignments) 

ให้นักเรียนน าความรู้จากการเรียนวิชาอาหารบ าบัดโรคไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรียน
เป็นกลุ่ม  กลุ่มละไม่เกิน 4 คน  ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารบ าบัดโรค จัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม  พร้อมน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
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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 : อาหารบ าบัดโรค (Therapeutic Food)     เรียน 18 คร้ัง   72  ชั่วโมง 
 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 วิธีการค านวณแคลอร่ี -ฟังครูแนะน าการเรียนและบรรยาย
ถึ ง ภ าพรวม เ กี่ ย ว กั บก า ร เ รี ยน
ภาคทฤษฎีและสอนวิธีการค านวณ
แคลอร่ี 

- เอกสารใบความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ค านวณแคลอร่ี 

- การตอบ
ค าถามและ 
การซักถาม
ขณะเรียน 

มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 
 

2 -น าเสนองานหน้าชั้น
เรียน 
-คิดรายการอาหาร
ธรรมดา 1 เมนู 500  
แคลอร่ี 

-ให้น า เสนอง านหน้ าชั้ น เ รี ยน
เกี่ ยวกับความหมายของ อาหาร
ธรรมดา, อาหารธรรมดาย่อยง่าย,
อาหารเหลวใส และ อาหารเหลวข้น  
-ให้คิดอาหารธรรมดาตามใจชอบ 1 
เมนู 500 แคลอร่ี 

- รายการอาหารที่
เป็นตัวอย่าง 

การตอบ
ค าถามและ 
การซักถาม
ขณะเรียน 

-มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 
 
 

3 อาหารธรรมดา 1,800-
2,000 cal 
-ข้าวสวย 
-ไข่ตุ๋นหมูสับ 
-แกงจืดต าลึง 
-แกงเขียวหวานไก่ 
-ย าวุ้นเส้น 
-ผัดพริกขิง 
-แกงจืดผักรวม 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารธรรมดา
และวิธีการประกอบอาหารธรรมดา 
  

-ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

4 อาหารธรรมดาย่อยง่าย 
1,800 cal 
-ข้าวต้มปลา 
-ข้าวผัดหมู 
-ข้าวสวย 
-ผัดดอกกุยช่ายตับหมู 
-ต้มย ากุ้ง 
-นมสด 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารธรรมดา
ย่อยง่ายและวิธีการประกอบอาหาร
ธรรมดาย่อยง่าย 
 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

5 อาหารอ่อน 1,500 cal 
-โจ๊กหมูใส่ไข่ 
-นมสด 
-ขนมต้มขาว 
-ข้าวคลุกกะปิหมูหวาน 
-แกงเลียงผักรวม 
-วุ้นมะพร้าวอ่อน 
-แกงกะหรี่ไก่ 
-ข้าวสวย 
-ย าใหญ่ 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารอ่อนและ
วิธีการประกอบอาหารอ่อน 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ  

6 อาหารน้ าใส 
800 cal 
-ซุปน้ าใส 
-น้ าผลไม้(กรอง) 
-น้ าแตงโม(กรอง) 
-น้ าข้าว(กรอง) 
-น้ าส้มคั้น(กรอง) 
-น้ ามะตูมอุ่นๆ 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารเหลวใส
และวิธีการประกอบอาหารเหลวใส 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

7 อาหารน้ าข้น 
1,000 cal 
-ซุปข้าวโพด 
-นมสด 
-น้ าใบเตย 
-ซุปหมูผักรวม 
-น้ ามะม่วงปั่น 
-น้ าส้มคั้น 
-ซุปฟักทอง 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารน้ าข้นและ
วิธีการประกอบอาหารน้ าข้น 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

8 อาหารคนท้องผูก 
1,800 cal 
-ข้าวสวย 
-ไข่ตุ๋นหมูสับ 
-แกงจืดต าลึง 
-กล้วยน้ าว้า 
-ผัดยอดมะระหวานใส่หมู 
-ผัดคะน้า 
-แกงเผ็ดหมู 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารคนท้องผูก
และวิธี การประกอบอาหารคน
ท้องผูก 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

9 อาหารโรคกระเพาะ 
1,500 cal 
-ข้าวสวย 
-ไข่ตุ๋น 
-แกงจืดแตงกวา 
-ผัดยอดมะระหวาน 
-สาคูเปียก 
-ผัดกะหล่ าปลี 
-แกงจืดฟักเขียวใส่ไก่ 

-ค รู อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ อ าห า โ รค
กระเพาะและวิธีการประกอบอาหาร
โรคกระเพาะ 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

10 อาหารโรคล าไส้อักเสบ 
1,500 cal 
-ข้าวต้ม 
-ไข่ตุ๋น 
-ผัดผักบุ้ง 
-ข้าวสวย 
-ผัดฟักทอง 
-แกงจืดต าลึง 
-สาคูเปียก 
-แกงจืดฟักเขียว 
-ผัดบวบอ่อน 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารโรคล าไส้
อักเสบและวิธีการประกอบอาหาร
โรคล าไส้อักเสบ 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

11 อาหารลดน้ าหนัก 
1,200 cal 
-ข้าวสวย 
-แกงจืดแตงกวา 
-ผัดผักคะน้าใส่หมู 
-ผัดผักต าลึง 
-ต้มย าไก่ 
-ผัดบวบอ่อน 
-แกงอ่อมไก่ 

-ค รูอธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ อ าห า รลด
น้ าหนักและวิธีการประกอบอาหาร
ลดน้ าหนัก 

- ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

12 อาหารโรคไต 
1,800 cal 
-ข้าวสวย 
-ผัดถั่วงอก 
-ต้มแซ่บ 
-ผัดบวบอ่อน 
-แกงจืดน้ าเต้า 
-ผัดถั่วฝักยาว 
-ต้มข่าไก่ 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารโรคไต
และวิธีการประกอบอาหารโรคไต 

-ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

13 อาหารโรคเบาหวาน 
1,800 cal 
-ข้าวกล้อง 
-แกงจืดผักกาดขาว 
-ผัดเห็ดสามสหาย 
-ก๋วยเต๋ียวหลอด 
-ข้าวหมูแดง 
-ต้มย าปลาซ่อน 
-ผัดหน่อไม้ฝร่ังกุ้งสด 

-ค รู อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ อ า ห า ร
โรคเบาหวานและวิธีการประกอบ
อาหารโรคเบาหวาน 

-ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 
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ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

14 อาหารโรคความดันโลหิต
สูง 
1,800 cal 
-ข้าวต้มปลา 
-กล้วยบวชชี 
-ข้าวผัดไก่ 
-วุ้นองุ่น 
-ข้าวกล้อง 
-ไก่ตุ๋นฟักเขียว 
-ผัดเปร้ียวหวาน 
-นมสด 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารโรคความ
ดันโลหิตสูงและวิธีการประกอบ
อาหารโรคความดันโลหิตสูง 

-ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

15 อาหารสายยาง 
-สูตรน้ านมผสม 1,000 
cal 
- สูตรอาหารปั่นผสม 
1,200 cal 

-ครูอธิบายเกี่ยวกับอาหารสายยาง
และวิธีการประกอบอาหารสายยาง 

-ใบงาน 
- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ห้องปฏิบัติการ
อาหาร 

ผลงานส าเร็จ มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

16 สอบปฏิบัติ ทดสอบปฏิบัติ สื่ อ ข อ ง จ ริ ง
ห้องปฏิบัติการ 

ประเมินผล
ตามสภาพจริง 

มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

17 สอบปฏิบัติ ทดสอบปฏิบัติ สื่ อ ข อ ง จ ริ ง
ห้องปฏิบัติการ 

ประ เมิ น ผล
ตามสภาพจริง 

มีวินัยในการ
เข้าชั้นเรียน 

18 การสอบมาตรฐาน
รายวิชา 

ทดสอบมาตรฐานรายวิชา แ บ บ ท ด ส อ บ
ภาคทฤษฎี 

การทดสอบ  
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หมายเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน    
 
ชื่อวิชา : อาหารบ าบัดโรค  (Therapeutic Food)  
 
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 อาหารบ าบัดโรค  รหัส 2404-2120 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ 

ประเภทวิชา  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

