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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร
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และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 1403
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
: Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกาหนดอาหาร)
วท.บ. (โภชนาการและการกาหนดอาหาร)
Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

2

5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (Theptarin Hospital)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกาหนดอาหาร) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัด
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 117 (1/2560) วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักโภชนาการและนักกาหนดอาหาร
8.2 นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1*

นางสาวชมนาด สิงห์หันต์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35707005xxxxx

2*

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

17299001xxxxx

อาจารย์

3*

นางสาวนริศรา พันธุรัตน์

15499001xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

4*

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย

15399000xxxxx

อาจารย์

5*

นายวิทวัส สัจจาพงศ์

35406001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ส.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
สาธารณสุขศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
พฤกษศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, **มีกอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT)

ปี พ.ศ.
2553
2549
2558
2554
2558
2553
2553
2550
2550
2547
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาหลั ก สู ตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) กรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้ น าการเปลี่ ย นแปลงของบริ บ ทการพั ฒ นาและ
สถานการณ์ของประเทศไทยมาประกอบการพิจารณา ดังนี้
11.1.1 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่าง
รวดเร็ วและมี ก ารปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ต สู่ ป ระเทศรายได้ ป านกลางขั้ น สู ง ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม ทาให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มี
การแข่งขันสูง ลักษณะการทางานต้องเร่งรีบ เพื่อให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงานต้อง
ทางานหนักมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกั บวิถีชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่นามาซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ดังนั้น การได้รับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจึงมีบทบาทใน
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบาบัดโรค
11.1.2 การพั ฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะก าลั งแรงงานที่ มี
แนวโน้มให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจานวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 ซึง่ สะท้อนให้
เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพในโรงพยาบาล ดังนั้น การใช้อาหารและโภชนาการจะช่วยลด
ภาวะแทรกซ้ อนของโรค บ าบั ด และฟื้ นฟู ร่ายกายให้แข็งแรง อี ก ทั้ งยั งช่วยสนั บ สนุ นการรัก ษาทาง
การแพทย์ ใ ห้ ป ระสบผลส าเร็ จ ได้ จึ ง ท าให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลั บ มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของก าลั ง แรงงานที่ มี
ประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากอดีตจนถึงปัจจุบันประชากรไทยยังคงเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้าที่เป็นผลกระทบจากความเสื่อมด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและการดาเนินชีวิตประจาวัน ประกอบกับการเพิ่มขึน้ ของประชากรสูงอายุ ส่งผลให้ต้องมีการ
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เตรียมพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสและทิศทางของการ
ประกอบอาชีพในการให้บริการทางด้านผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ทาให้สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สังคม
แห่งการรักษา และส่งเสริมสุขภาพ อันเห็นได้จากการขยายของตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และ
กระแสนิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางโภชนาการในการป้องกัน และการ
บาบัดโรคด้วยอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงทาให้อาหารมีบทบาทในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสของ
ประเทศไทยในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ เพื่อป้องกันและ
บาบัดก่อนการเกิดโรค
จากสถิติในปัจจุบันพบผู้เสียชีวติ ด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจานวนมากและยังมีผู้ป่วยที่เป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สาคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคมะเร็ง ตลอดจนโรคอื่น ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องทาให้มีภาวะ
ทุ พ โภชนาการ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ บั่ น ทอนสุ ข ภาพและชี วิ ต ของคนไทย ประกอบกั บ การที่ ผู้ ป่ ว ยมี ภ าวะ
โภชนาการที่ไม่เอื้ออานวยต่อการรักษา หรือขาดการเข้าถึงข้อมูลทางโภชนาการและการปฏิบัติตัวที่
ถูกต้อง อาจยิ่งส่งผลให้อาการป่วยทรุดหนักลงและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้น นักกาหนดอาหารที่มีความรู้
และความชานาญในการกาหนดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อป้องกัน และบาบัดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการทางร่างกายของผู้ป่วยโรคต่างๆ ตลอดจนการให้คาแนะนาและแนวทางปฏิบัติแก่คนปกติ
เพื่อให้มีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค จากการใช้ชีวิต และวิธีการบริโภคนิสัยที่ไม่
เหมาะสม จึงมีบทบาทสาคัญในปัจจุบัน และมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรีย นรู้ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เน้น
ประเด็นการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งมุง่ การส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การ
ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระบบประกันสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพซึ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
จะทาให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และประสิทธิภาพในการทางานสูงขึ้น จากการมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และแผน
ยุ ท ธศาสตร์สุ ขภาพดี วิถี ไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่ เน้ น การป้ อ งกั น โรคและส่ งเสริม สุ ขภาพอนามั ย
ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงการมีพืน้ ฐานความรู้ ที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมายหลักของการพัฒ นาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ
การกาหนดอาหาร คือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
สังคมทางด้านสาธารณสุข โดยเน้นการปลูกฝังความรู้ให้แก่ประชาชนในแง่ของการป้องกันและบาบัด
โรค และการมีสุขภาพดี บนพื้นฐานของการมีภาวะทางโภชนาการที่เหมาะสม อันจะเป็นการส่งเสริม
สุขภาพ ลดการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเป็นผลดีต่อการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จในระดั บ ประเทศ ซึ่งรายละเอีย ดของหลัก สูตรฯจะมีความหลากหลายของเนื้อหา
รายวิชาซึ่งนิสิตสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และใช้เป็นพื้นฐานหลักในการประกอบ
อาชีพภายหลังสาเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้นักโภชนาการ และนักกาหนดอาหารที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทางด้านโภชนาการและการกาหนดอาหารทั้งในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน สถาบันการศึกษาที่มี
การเปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น
คลินิกควบคุมน้าหนัก สถานบาบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (สปา) สถานเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กาย เป็นต้น จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคมในปัจจุบัน และ ในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข้องพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร เป็นหลักสูตร
ที่มวี ัตถุประสงค์สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กล่าวว่า “วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาวะ
ของชุมชน” และพันธกิจของคณะในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศ

7

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry

3(2-2-5)
4(3-3-8)
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243211
244104
247111

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
ชีวสถิติ
Biostatistics

3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์
366213
พยาธิวิทยา
Pathology

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341334
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology

3(3-0-6)

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา
361203
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology

3(2-3-6)

13.1.2.5 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
363221
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
13.1.2.6 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสรีรวิทยา
367201
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology

3(2-3-6)
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
368200
โภชนบาบัด
Nutritional therapy

3(3-0-6)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลัย พะเยากาหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
ก าหนดนโยบายและพิ จารณาการด าเนินการ การจัดการเรีย นการสอน หมวดวิชาศึก ษาทั่ วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับ ปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) ผู้จัดการรายวิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชา ทาหน้าที่ ดูแลการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามแผนการสอนของรายวิชา
4) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) ให้อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบในแต่ละคณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยมีก าร
แต่งตั้งผู้จัดการ และผู้ป ระสานงานรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2) มีการแต่งตั้งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ติดตามผลการเรียนการสอน และ
การประเมิน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
โภชนาการและการกาหนดอาหารเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านอาหาร
โภชนาการและการกาหนดอาหาร นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รโภชนาการและการก าหนดอาหาร จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากร ด้ า น
โภชนาการเฉพาะทาง เนื่องจากสังคมมีความจาเป็น ต้องได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับโภชนาการและการปฏิบัติตัว ในการใช้อาหารเป็นเครื่องมือป้องกัน บาบัด และส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกั บ พระราชบั ญ ญั ติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และแผนยุ ท ธศาสตร์
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่เน้นการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีพืน้ ฐานความรู้ ที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ ในวิ ช าชี พ
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฏี
ด้านโภชนาการและการกาหนดอาหารสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน บาบัดรักษา และฟื้นฟู
สุขภาพของชุมชน
1.3.3 เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการค้นคว้า วิจัยด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร
และสามารถนาความรู้วจิ ัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดขี องชุมชน
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
บัณ ฑิตโภชนาการและการก าหนดอาหาร มีความรู้ ทักษะและสามารถประยุกย์ใช้
ความรู้ด้านโภชนาการและการกาหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบาบัดโรค เพื่อ
นาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน
1.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.5.1 จั ด ระบบงานบริ ก ารอาหารในหน่ วยงานต่ างๆ ได้ แ ก่ โรงพยาบาลทุ ก ระดั บ
หน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
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1.5.2 ประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก การทางโภชนาการคลิ นิ ก โภชนบ าบั ด ทางการแพทย์ และ
โภชนาการชุมชนเพื่อป้องกัน บาบัด และฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวข้องในระดับบุคคล และชุมชน
1.5.3 มีทักษะในการค้นคว้า วิจัยด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร และสามารถ
นาความรูว้ ิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้
1.5.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
1.5.5 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นนักโภชนาการ และนักกาหนดอาหาร
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 1.1. มีระบบและกลไกในการติดตาม - รายงานการประชุมคณะกรรมการ
และประเมินผลการดาเนิน งานของ พัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร
- มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร
1.2 มีการประกันคุณภาพ
- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- อั ต ราการส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
แผนการศึกษา
- ระดับความพึงพอใจของผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย
- รายงานผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
1.3 ท าความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ต่างๆ
ระหว่างหน่วยงาน (Memorandum of
Understanding; MOU)
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน
2. มีการประเมินกระบวนวิชาทุกปี 2.1 มีระบบและกลไกในการติดตาม มคอ.5 รายงานผลการด าเนิ น การ
และประเมินผลการดาเนิน งานของ ของรายวิชา
กระบวนวิชา
มคอ.6 รายงานผลการด าเนิ น การ
ของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ.7 รายงานผลการด าเนิ น การ
ของหลักสูตร
2.2 การประเมินกระบวนวิชา
ผลการประเมินกระบวนวิชา
ประกอบด้วยด้านเนือ้ หา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผล
2.3 การประเมินผู้สอน

ผลการประเมินผูส้ อน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
3. มีการพัฒนาอาจารย์

กลยุทธ์
3.1 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
อาจารย์ให้มีคุณวุฒทิ ี่สงู ขึน้ (ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
อั ต ราส่ ว นคุ ณ วุ ฒิ ของอาจารย์ ที่
ป ร าก ฏ ใน เอ ก ส า รอั ต ร าก าลั ง
อาจารย์ของคณะ ฯ

3.2 ส่ ง อาจารย์ ไ ปเข้ า ร่ ว มประชุ ม การน าเสนอรายงาน หรื อ ผลการ
ฝึ ก อบรม หรื อ ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา วิจัยภายหลังปฏิบัตหิ น้าที่สาเร็จ ด้วย
ตนเอง และสาขาวิชาฯ
โปสเตอร์หรือการบรรยาย
3.3 ผลั ก ดั น ให้ อ าจารย์ มี ต าแหน่ ง อัตราส่วนอาจารย์ทด่ี ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการทีส่ ูงขึน้
ทางวิชาการ
4. มีการพัฒนานิสติ

4.1 ส่งนิสิตไปฝึกงานหรืออบรมใน ใบรับรองการเข้าฝึกงานและรายงาน
สถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับประสบ ผลการฝึกงานของนิสิต
การณ์และสัมผัสกับบรรยากาศของ
การปฏิบัติงานจริง
4.2 สนับสนุนให้นิสติ ได้บริการ
วิชาการให้โภชนศึกษาแก่ชุมชนใน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

ผลการดาเนินงานในรูปแบบของ
โครงการในแผนปฏิบตั ิการของ
คณะฯ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง ออกเป็ น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
(ภาคการศึกษาฤดูร้อน 9 สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์)
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
มี (ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 9 สัปดาห์ 40 ชั่วโมง/สัปดาห์)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ ปริญญาตรี
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
4.1 สาเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
4.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
4.5 ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
ข้อ 5 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
5.1 มหาวิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอียดที่มหาวิทยาลัย หรือที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
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5.2 มหาวิทยาลัยอาจทาการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตาม
เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็ น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ วิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และภาษาไทยที่ค่อน
ข้างอ่อน
2.3.2 ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์
2.3.3 การปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จั ด โครงการอบรม แนะแนว และสอนเสริ ม วิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้แก่นสิ ิต
2.4.2 จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนให้นสิ ิต
2.4.3 จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศนิ สิ ต ใหม่ แนะน าวิ ธี ก ารเรีย นในมหาวิ ท ยาลั ย การ
วางเป้าหมายชีวิต และการแบ่ งเวลา มี ก ารแต่งตั้งอาจารย์ ที่ ป รึก ษาให้แ ก่
นิสติ ทุกคนเพื่อดูแล ตักเตือน และให้คาแนะนา
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1
60
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 2
60
60
60
60
ชั้นปีที่ 3
60
60
60
ชั้นปีที่ 4
60
60
รวม
60
120
180
240
240
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
60
60
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน

2560

2561

3,240,000 3,598,800

2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
150,000
150,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
100,000
150,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
400,000 420,000
2.4 หมวดสาธารณูปโภค 200,000 200,000
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
1,500,000 2,000,000
4. งบเงินอุดหนุน
300,000 350,000
5. ค่าใช้จา่ ยต่อหัวต่อปี
52,500
52,500
รวมรายจ่าย
5,942,500 6,921,300

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

3,850,716

4,120,267

4,408,686

175,000
200,000
440,000
250,000

175,000
250,000
460,000
250,000

175,000
300,000
480,000
300,000

2,500,000
285,000
52,500
7,753,216

3,000,000
360,000
52,500
8,640,767

3,500,000
435,000
52,500
9,651,186

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ ที่กาหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
92 หน่วยกิต

38 หน่วยกิต

34 หน่วยกิต

26 หน่วยกิต

22 หน่วยกิต

22 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

128 หน่วยกิต

128 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101
001102
001103
001204
002201
002202
003201
003202
004101
004201

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จานวน
30 หน่วยกิต

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า

94 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 34 หน่วยกิต
241111
242103
243211
244104
247111
366213
341334
361203
363221
365212
367201

คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
ชีวสถิติ
Biostatistics
พยาธิวิทยา
Pathology
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology

3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
368110
368111
368212
368213
368214
368315
368330
368316

อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
Food and Basic Nutrition
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
Nutrition in Life Cycle
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
Science of Cooking
หลักการประกอบอาหาร
Principle of cooking
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology
โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม
Human Nutrition and Metabolism
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Food Sanitation

2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
368320
368321
368322
368323

การประเมินภาวะโภชนาการ
Nutritional Assessment
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
Nutrition and Dietetics
การจัดการการบริการอาหาร
Food Service Management
การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
Nutritional Counseling

22 หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)

30 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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368324

368325
368331
368332

368426
368427
368433
368434
368435

368436
368437

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ นักโภชนาการ
1(1-0-2)
และนักกาหนดอาหาร
Professional Ethics of Nutritionists and Dietitians
โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
Community Nutrition
การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
Field Experience in Community Nutrition
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
Field Experience in Nutrition and Dietetics
โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
1 (0-3-2)
Special Problem in Food and Nutrition
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การฝึกงานด้านโภชนาการ
6 หน่วยกิต
และการกาหนดอาหาร*
(ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
Professional Training in Nutrition and Dietetics
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
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2.2.2 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
368340
368341
368342
368343
368344

การกาหนดอาหารอาเซียน
Asian Food Dietetics
โภชนาการสาหรับนักกีฬา
Sports Nutrition
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Health Food Products
องค์การและการจัดการ
Organization and Management
โภชนาการสาหรับผูส้ ูงอายุ
Nutrition for Aging

6 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ
สถาบันอุด มศึก ษาอื่นที่มหาวิท ยาลั ย รับ รอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึก ษา
ทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102
004101
241111
242103
368110

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
Food and Basic Nutrition

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
รวม

15 หน่วยกิต

24

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาปลาย
001103
001101
003202
243211
244104
368111

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Life Science Physics
โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
Nutrition in Life Cycle
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
004201
002201
361203
365212
368212
368213

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Microbiology and Parasitology
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
Basic Biochemistry
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
Science of Cooking
หลักการประกอบอาหาร
Principle of cooking

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
รวม

21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
003201
002202
341334
363221
367201
368214

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
Basic Pharmacology
กายวิภาคศาสตร์พ้ืนฐาน
Basic Anatomy
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
Basic Human Physiology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Food Science and Technology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
247111
366213
368315
368320
368321
xxxxxx

ชีวสถิติ
Biostatistics
พยาธิวิทยา
Pathology
โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม
Human Nutrition and Metabolism
การประเมินภาวะโภชนาการ
Nutritional Assessment
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
Nutrition and Dietetics
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
รวม

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
368316
368322
368323
368324

368325
368330
368xxx
368331

อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
Food Safety and Food Sanitation
การจัดการการบริการอาหาร
Food Service Management
การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
Nutritional Counseling
จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ
และนักกาหนดอาหาร
Professional Ethics of Nutritionists and Dietitians
โภชนาการชุมชน
Community Nutrition
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิชาเอกเลือก
Major Elective
การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน
Field Experience in Community Nutrition
รวม

2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)

3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
368332

การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพโภชนาการ
และการกาหนดอาหาร
Field Experience in Nutrition and Dietetics

ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง

หมายเหตุ นิสิตต้องผ่านรายวิชา 368331 การฝึก ประสบการณ์ โภชนาการชุมชน และ
รายวิชา 368332 การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการกาหนดอาหาร รวมกันไม่
น้อยกว่า 500 ชั่วโมง

30

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
368426
368427
368433
368434
368xxx
xxxxxx

โภชนาการทางคลินกิ
Clinical Nutrition
โภชนบาบัดทางการแพทย์
Medical Nutrition Therapy
ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
Special Problem in Food and Nutrition
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(0-3-2)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
14 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาปลาย
368435
368436
368437

การฝึกงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร*
6 หน่วยกิต
Professional Training in Nutrition and Dietetics (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
การศึกษาอิสระ*
6 หน่วยกิต
Independent Study
สหกิจศึกษา*
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
รวม
6 หน่วยกิต

*ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
นิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 368434 การฝึกงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร ต้อง
ผ่านรายวิชาเอกจานวน 30 หน่วยกิต ผ่านรายวิชา 368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน
และรายวิชา 368332 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพโภชนาการและการกาหนดอาหาร
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การ
จับ ใจความส าคั ญ จากการฟั งและการอ่าน การเขีย นย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด
อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคล
อื่น การตอบรับ และการปฏิ เสธการเชิญ ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผน
เดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening,
speaking, reading and writing, development of English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking
and direction planning, conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for
someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ ในการ
สื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน
ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม
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การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบ
ตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing,
vocabularies and English grammar for different situations in communication and
effectiveness in international context including trip planning, flight and accomudation
booking using internet, international phone calling, communication in airport, airport
announcement, communication in customs and immigration, communication in bad
situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการฟั ง พู ด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขีย นอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ
การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage
for listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media,
news reading and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and
information presentation for further study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก
สาธารณะ ความกตัญญู พลเมื องกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness,
gratitude, citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural changing
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002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคม
พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวั ฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural
diversity of Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรม
ของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้
ในการทางานและชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking,
innovation in digital economy, electronic commerce transaction, office automation program
and software application for multimedia production, search, screening and selection data
for work and daily life, communication through online social networking in accordance with
ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มี
ผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย
โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ
การวางแผนและการจัดการน้าในชีวิตประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด
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Concept of health and environment, state of health, mental, emotion,
health factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation
between emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted
Infection, traffic accident, planning with accident, natural disaster, water management in
dialy life, waste processing and environmental saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การ
เห็นคุ ณ ค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ยง กระบวนการคิด เชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุ มและการจัดการ
อารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle
concept of sufficiency economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking,
creative thinking, emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development
of physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits
relating to University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai
and global social context
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241111

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
และฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivative and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of derivatives and integral
242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ โครงสร้ างอะตอม พั น ธะเคมี เทอร์ โมไดนามิ ก ส์ จล
ศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ แอลเคน
แอลคีน แอลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดี
ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก และอนุพันธ์ เอมีน และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic,
chemical kinetic, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds; alkane,
alkene, alkyne, aromatic compounds, alkyl halide, alcohols, phenols, ethers, aldehydes,
ketones, carboxylic acids and theirs derivatives, amines, acid and biomolecules.
หมายเหตุ: สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบาบัดเปิดเฉพาะเทอม 1
243211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎี เซลล์ สมบั ติ พื้ น ฐานของเซลล์ องค์ ป ระกอบทางเคมี พื้ น ฐานของ
สิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การทางานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและ
หน้ า ที่ ข องเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ แ ละองค์ ป ระกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพั น ธุ ก รรม
สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life,
bioenergetics, enzymes and metabolism, structure and function of cell membrane and
intracellular compartments, expression of genetic information, cell physiology, relationships
between cell and organelles
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244104

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนตาแหน่งและการหมุน
งาน พลั งงานและก าลั งของร่างกาย คุ ณ สมบั ติ ความยืด หยุ่น ของโครงกระดู ก และเนื้อ เยื่ อ
กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์
เบือ้ งต้น ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
Units and measurement, kinematics and dynamics of transitional and
rotational motion, work, energy and power of the body, elastic properties of the skeleton
and tissues, fluid mechanics and physical properties of fluids, physics of breathing, heat
and thermodynamics, waves sound and hearing, optics and optical instruments,
elementary electricity and electronic, bioelectricity, radiation physics, physics of nuclear
medicine
247111

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้
ในชีวิตประจาวัน สถิ ติพ รรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุ ติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไค
กาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and benefits of statistics for health science, the application
of statistics in daily life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, regression and correlation analysis, chi-square test, the use of
statistical package program to analyze and interpret the data
341334

เภสัชวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Pharmacology
บทนาสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและวิธีการให้ยา การคานวณ
ขนาดของยา และกฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ ที่มี
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ความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิรยิ า
ของยา
Principle of pharmacology, dosage form, route of administration, dosage
calculation and drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used in
disorders in various systems, mechanism of action, contraindication, adverse drug reaction,
precaution and drug interaction
361203

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3(2-3-6)
Microbiology and Parasitology
ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิด
โรค ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
และปรสิต การติดเชื้อและกลไกการต้านทานต่อการติดเชื้อ
Species, morphology, characteristics of microorganisms and parasites that
affect health, pathogenesis, epidemiology, prevention, control and growth inhibition of
microorganisms and parasites, infection and host defense mechanism
363221

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Anatomy
บทน าสู ก ายวิภ าคศาสตรพื้ นฐานและเซลลวิท ยา เนื้ อเยื่อ บุผิ วและเนื้อ เยื่ อ
เกี่ยวพั น ระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท
ระบบรับความรูสึกและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้าเหลือง
และเลือด ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ ระบบสืบ
พันธุเพศชายและระบบสืบพันธุเพศหญิง
Introduction to basic anatomy and cytology, epithelium and connective
tissue, integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, sensory
system and special sense organs, cardiovascular system, lymphatic system and blood,
respiratory system, digestive system, urinary system, endocrine system, male reproductive
system and female reproductive system
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365212

ชีวเคมีพ้นื ฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิ พิด และนิวคลีโอไทด์ คุณ สมบั ติและการท างานของเอนไซม์ การ
ถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีว
พลังงานศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ ชีวเคมี
ของเลือดและปัสสาวะ และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Principles of biochemistry, types, structures and properties of biomolecules
including carbohydrates, proteins, lipids and nucleotides, properties and activities of
enzyme, central dogma, techniques in molecular biology, hormonal regulation,
bioenergetics, metabolic pathway interrelationships, biochemical disorders, biochemistry of
blood and urine and biochemical properties testing for biomolecules
366213

พยาธิวิทยา
3(3-0-6)
Pathology
สาเหตุของการเกิดโรค กลไกของกระบวนการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของ
รูปร่างโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในโรคหรือความผิดปกติต่างๆ ได้แก่
การบาดเจ็บและการตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบการ
ไหลเวียนของเหลวและเลือด ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การเกิดเนื้องอก การติดเชื้อ
พยาธิวิทยาของสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติทางโภชนาการ ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความ
ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติของระบบ
ทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ความผิดปกติของระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท
Etiology, pathogenic mechanisms of diseases, structural and functional
abnormality of cells, tissues, and organs, cell injury and death, inflammation and repair,
fluid and hemodynamic disorders, immune disorders, neoplasia, infections, environmental
pathology, nutritional disorders, genetic disorders, endocrine disorders, respiratory
disorders, gastrointestinal disorders, cardiovascular disorders, urinary tract disorders,
musculoskeletal disorders and nervous system disorders
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367201

สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
3(2-3-6)
Basic Human Physiology
หน้ าที่ กลไกทางสรี ร วิท ยาของร่ า งกายมนุ ษ ย์ สรี รวิ ท ยาของเซลล์ ระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
Human body functions, physiological mechanisms of human body, cellular
physiology, nervous system, muscular system, cardiovascular system, respiratory system,
gastrointestinal system, urinary system, endocrine system, reproductive system, and body
temperature regulation
368110

อาหารและโภชนาการพื้นฐาน
2(2-0-4)
Food and Basic Nutrition
ความส าคั ญ อาหารและโภชนาการ แนวทางการเลื อ กบริ โภคอาหารเพื่ อ
สุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารแลกเปลี่ยน มหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ความต้องการ
พลังงานประจาวัน ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ โภชนบาบัดเบื้องต้น
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Importance of food and nutrition, Food-based dietary guidelines (FBDGs),
five-major food groups, food exchange list, macronutrients and micronutrients, daily
energy requirements, food and nutrition labeling, malnutrition, basic nutrition therapy,
health food products
368111

โภชนาการในวัฏจักรชีวติ
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิ ต ความต้องการ
พลังงาน สารอาหาร และการจัดอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัย ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร วัยชรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ
ของแต่ละกลุ่มวัย โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและโภชนาการการกีฬา และ
โภชนาการสาหรับนักมังสวิรัติ
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Nutritional changes in each stage of life cycle, requirements of energy,
nutrients, and diet planning appropriate to each life cycle including infants, children,
adolescence, adults, pregnancy and breastfeeding conditions, and aging, including the
physiology changes of each age group, nutrition for fitness enhancement and sports
nutrition, and vegetarian nutrition
368200

โภชนบาบัด
3(3-0-6)
Nutritional therapy
ความส าคั ญ ของโภชนาการต่ อ การบ าบั ด โรค ความต้ อ งการพลั งงานและ
สารอาหารในแต่ละวัย สมดุ ลพลังงาน ภาวะทุพโภชนาการ กระบวนการดูแลทางโภชนาการ
โภชนบาบัดเบื้องต้น ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โภชนบาบัด
เบือ้ งต้น สาหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโภชนาการ
Importance of nutrition therapy, energy and nutrient requirements for all
ages, energy balance, malnutrition, nutrition care process, principles of nutritional therapy,
belief and local culture on food and health, nutrition therapy for patients relation with
nutrition
368212

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
3(2-3-6)
Science of Cooking
โครงสร้างและสารประกอบทางเคมีในอาหาร การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ทางเคมีและกายภาพของอาหารก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการประกอบอาหาร การ
วิเคราะห์ ส ารอาหาร การทดลองอาหารตามวิธีก ารทางวิท ยาศาสตร์ การเลื อกใช้วัต ถุ ดิ บ
ทดแทน
Structure and chemical compounds in food, change of chemical and
physical composition on pre-cooking, during-cooking and post-cooking, proximate food
analysis, food experiments by scienctific method, using of raw material substitution
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368213

หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-6)
Principle of cooking
หลักในการประกอบอาหาร หลักการเลือกและการจัดเตรียมวัตถุดิบ เทคนิค
และวิธีการในการชั่งตวงอาหาร การใช้เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ การประกอบอาหารจาก
เนื้อสัตว์ การประกอบอาหารจากผักและผลไม้ การประกอบอาหารจากธัญพืชและแป้ง การ
ประกอบอาหารจากน้ามันและไขมัน เทคนิคการเลือกภาชนะและการจัดรูปแบบอาหาร
Principle of cooking, raw materials selection, the selection and preparation
of raw materials, techniques and methods for weighing food, using seasoning and spices
for cooking, cooking from meat, cooking from fruits and vegetables, cooking from whole
grains and starch, cooking from oil and lipids, selection technique of equipments and food
decoration
368214

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3(2-3-6)
Food Science and Technology
ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ลักษณะความสาคัญของการ
แปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เทคโนโลยีหลังการ
เก็บเกี่ยวและขณะประกอบอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารและการหมัก การรักษาคุณภาพของ
อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร การประเมินคุ ณภาพของอาหาร เทคโนโลยีการ
ผลิ ตอาหาร การเน่ าเสีย ของอาหาร การใช้ส ารเคมี ในการถนอมและการผลิ ตอาหาร การ
ปรับ ปรุงคุ ณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และการทดสอบทางประสาท
สัมผัส
Theories and principles of food science, important properties of food
processing, food sciences of food ingredients, postharvest technology, food microbiology
and fermentation, maintaining the quality of food, factors affecting qulity of food, the
evaluation of food quality, food production technology, food spoilage, chemical additive for
preservation and processing, quality improvements of food products, food container, and
sensory test
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368315

โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม
3(3-0-6)
Human Nutrition and Metabolism
หลักการและความสาคัญของโภชนาการเชิงชีวเคมีในมนุษย์ ความสาคัญของ
สารอาหารต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การย่อย การดูดซึม และใช้สารอาหารในร่างกาย การ
เปลี่ยนแปลงเชิงชีวเคมีของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร เมแทบอลิซึมผสมผสาน ของเหลว
และอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย สมดุลพลังงาน ภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติเชิงชีวเคมี
และผลของสารอาหารต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
Principles and importance of human biochemical nutrition, importance of
nutrients on human living, digestion absorption and utilization of nutrients in the body,
biochemical changes of macronutrients and micronutrients, metabolic integration, body fluid
and electrolytes, energy balance, malnutrition and biochemical abnormalities, effects of
nutrient on health promotion and disease prevention
368316

อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
2(1-3-4)
Food safety and Sanitation
หลักการสุขาภิบ าลอาหาร เส้นทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย การจัดการ
ความปลอดภัยอาหารสาหรับงานบริการอาหาร สุขลักษณะของสถานที่และบุคคล การจัดการ
ของเสีย การดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ มาตรฐานอาหาร ข้อกาหนดด้านอาหาร
Principle of food sanitation, food safety for production line, food safety
management for food service, food sanitation of production place and person, food waste
management, maintenance of instruments, food standard, basic food regulations and
standards
368320

การประเมินภาวะโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Assessment
หลั ก การและความส าคั ญ ของการประเมิ น ภาวะโภชนาการ ปั ญ หาทุ พ
โภชนาการของสารอาหารหลั ก และสารอาหารรอง วิ ธี ก ารและเทคนิ ค การประเมิ น ภาวะ
โภชนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินทางโภชนาการในแต่ละบุคคล
กลุ่ ม และระดั บ ชุม ชน การประเมิ น ภาวะทางโภชนาการ โดยการวัด สั ด ส่ วนร่ างกาย การ
ประเมิ น ผลการตรวจทางชีว เคมี การประเมิน ทางคลินิ ก การประเมิ น อาหารที่ บ ริโภคและ
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วิ เคราะห์ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการของสารอาหาร การแปลผลข้ อ มู ล จากการประเมิ น ทาง
โภชนาการ
Principle and importance of nutritional assessment, malnutrition of
macronutrients and micronutrients, method and technique of direct nutritional assessment
and indirect nutrition assessment, standard criteria of nutritional assessment in individual
and community, anthropometric assessment, laboratory assessment, clinical assessment,
dietary assessment and analysis nutrition value, interpreting data of nutrition assessment
368321

โภชนาการและการกาหนดอาหาร
3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
หลักการและความสาคัญของโภชนาการและการกาหนดอาหาร อาหารทั่วไป
ในโรงพยาบาล อาหารเฉพาะโรค การคานวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน การกาหนดพลังงาน
และสารอาหาร การจัดอาหารสาหรับบุคคล การดัดแปลงอาหารตามภาวะร่างกายและโรค
Principle and importance of nutrition and dietetics, general diet in hospital,
therapeutic diet, calculation of food exchange lists, determing the energy-containing
nutrients, individual food arrangement, modified food for condition of the body and disease
in human
368322

การจัดการการบริการอาหาร
3(2-3-6)
Food Service Management
แนวคิดพื้นฐานและหลักการบริหารงานบริการอาหาร การบริหารงานบุคคล
การออกแบบแผนผังครัว การวางแผนจัดทาเมนู การจัดซื้อ วัตถุดิบอาหาร เลือกซื้อและการ
จัด เก็ บ อาหาร การเตรี ย มอาหาร การปรุงประกอบและการควบคุ ม การผลิ ต อาหาร การ
ควบคุมบัญชี การควบคุมการจัดส่งอาหาร และการจัดการบริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
ในโรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ
Basic concepts and Principles of food service administration, human
resource management, layout design, menu planning, raw materials purchasing, food
selection and food storage, food preparation, cooking and quality control of production, cost
control, food distribution, and nutrition-concerning food service in hospital or workplace
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368323

การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Counseling
หลั ก การให้ ค าปรึก ษาด้ านโภชนาการ ทฤษฎีก ารใหค าปรึก ษา เทคนิ คและ
วิธีการใหคาปรึกษาดานโภชนาการแกบุคคลและชุมชน การสื่อสารในที่สาธารณะและการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การใหคาปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คาปรึกษาในแต่ละชวงวัย การให้
คาปรึกษาสาหรับโรคเรือ้ รังและโรคที่สัมพันธ์กับทุพโภชนาการ
Principle of nutritional counseling, counseling theory, counseling techniques
and methods of nutrition for person and community interviewing, public communication and
workshops, telephone counseling, counseling for periodical ages, counseling for chronic
disease and disease related malnutrition
368324

จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ
1(1-0-2)
และนักกาหนดอาหาร
Professional Ethics of Nutritionists and Dietitians
บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักกาหนดอาหาร ขอบเขต
ความรับ ผิด ชอบของนัก ก าหนดอาหารในการส่งเสริม คุณ ภาพชีวิตของประชาชน มรรยาท
วิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร ความสาคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมของผู้ให้บริการ
ด้านสุขภาพ
Role, competency, and advance in the profession of dietitian, scope,
rescibility of dietitian to promote the qulity of life, professional courtesy, (positive thinking in
the profession of dietitian, ethics profession related to nutrition and dietetics, importance of
ethics and codes for nutritionists and dietitians, ethics of health care provider
368325

โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
Community Nutrition
การวินิจฉัย โภชนาการชุมชนและระบาดวิท ยา การประเมินสถานการณ์ ทาง
โภชนาการโดยรวมของประเทศและชุมชน ปัจจัยของการเกิดปัญหาโภชนาการและการป้องกัน
การประยุ ก ต์ใช้วิธีก ารทางโภชนาการ เพื่ อวิเคราะห์ส าเหตุของปั ญ หาโภชนาการ แนวทาง
สาหรับการให้คาแนะนา ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และแก้ไขปัญหาโภชนาการ
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Community diagnosis and epidemiology, assessment of nutritional situation
in overall country and community, factors of nutritional problems and prevention,
application of nutritional method for cause analysis of nutritional problem, guidelines for
recommendation, regulation, prevention, monitoring and solving of nutrition problems
368330

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-3-6)
Research Methodology
ความหมายและประเภทการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดวิจัยเชิง
ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
การวิจัย การวิเคราะห์ การประเมินผล การอ่านรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน
และกระบวนการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
Definition and type of health science research, concept of quantity research
and quality research, procedure of reseach, proposal writing, Using of package program in
research, analysis, interpretation, systemics research reading follow process and research
methodology, ethics and codes of researcher
368331

การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน
ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
Field Experience in Community Nutrition
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานโภชนบาบัดและ
ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในชุมชน
Training, learning, experiencing, and skilling in nutrition therapy, or nutrition
education, and work related to nutrition in community
368332

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการ
ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
และการกาหนอาหาร
Field Experience in Nutrition and Dietetics
การฝึก ปฏิบัติ และเรีย นรู้ทัก ษะด้านโภชนคลินิก โภชนาการชุมชน และการ
บริหารจัดการอาหารในโรงพยาบาล
Training and learning skill of clinical nutrition, community nutrition, and food
service management in hospital
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368340

การกาหนดอาหารอาเซียน
3(2-3-6)
Asian Food Dietetics
คาจากัดความและแนวคิดพื้นฐานของวัฒนธรรม วิวัฒนาการอาหารและการ
รับประทานอาหาร วัฒนธรรมการบริ โภคอาหารในกลุ่มอาเซียน อาหารกับการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม อาหารประจาชาติอาเซียน ส่วนประกอบและวิธีการปรุงประกอบอาหารในอาเซียน
ปัจจัยที่มคี วามเกี่ยวข้องกับการกาหนดอาหารของอาเซียน
Defintion and basic concept of culture, human evolution and eating, food
and cross-culture exchange, traditional Asian foods, ingredients and method of cooking
Asean foods, asean food habit, factors related to asian food dietetics
368341

โภชนาการสาหรับนักกีฬา
3(2-3-6)
Sports Nutrition
บทบาทของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ผลกระทบของน้า สารน้า วิตามิน
และเกลือแร่ต่อสมรรถนะของร่างกาย อาหารและโภชนาการในช่วงฝึกซ้อม ช่วงแข่งขัน และ
ช่วงการฟื้นตัวหลังออกกาลังกาย ข้อคานึงทางด้านโภชนาการสาหรับนักกีฬาแต่ละประเภท
โภชนาการและวิธีการช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการกีฬา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการกีฬา
Role of macronutrients and micronutrients, effects of water, fluid, vitamin,
and mineral for sport performance, food and nutrition during physical training, competing,
and post exercise recovery, considerations of nutrition for each athlete, nutrition for
enhancing sport performance, and dietary supplement for athlete
368342

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-3-6)
Health Food Products
ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารในท้ อ งตลาด ความรู้ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กซื้ อ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและการให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผล
การใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ ต่ อสุ ขภาพและผลข้างเคีย ง งานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้องกั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหารเพื่ อ
สุขภาพ กฎหมายการใช้ผลิตภัณฑ์
Definition of health food products, type of health food products and dietary
supplements in the markets, knowledge about the selection of health food products and
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dietary supplements, nutrition values and education of products for consumers, effect of
product utilizing to health and side effect, researches deal health food products, laws of
product utilization
368343

องค์การและการจัดการ
3(2-3-6)
Organization and Management
ความหมาย รูป แบบ แนวคิ ด และทฤษฎี ต่ างๆ เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารหลั ก และ
วิธีการจัดองค์การ การก าหนดอานาจหน้าที่ในองค์การ หลักการและหน้าที่ของการจัดการ
การวางแผน การจัด องค์ ก าร ภาวะผู้นาและการจูงใจ การติ ดตามและควบคุม พฤติก รรม
องค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Definition, pattern, concept, and theory about organization and method of
organization management, assignment of authority in organization, principle and
responsibility of management, planning, organization management, leadership and
motivation, monitoring and controlling, organizational behaviors, change management
368344

โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ
3(2-3-6)
Nutrition for Aging
สถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ของประเทศไทย ปั ญ หาสุ ข ภาพของผู้ สู ง อายุ ปั ญ หา
โภชนาการของผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ การดูแลอาหารบริโภคใน
ผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุขเพื่อการดาเนินงานโภชนาการ
ของผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่จาเป็นพิเศษสาหรับแต่ละช่วงอายุของวัย
ชรา การประเมินภาวะโภชนาการในผูส้ ูงอายุ การวิเคราะห์อิทธิพลของวิตามิน และอาหารเสริม
สาหรับผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อรักษาโรค อาหารและความเชื่อดัง้ เดิม
Situation of the elderly in Thailand, health problems of elderly, nutrition
problems of elderly, association of diet and elderly, care of dietary intake in elderly, role of
family, community, public health service for nutrition operation of elderly, calorie
requirement and nutrients crucial for each phase of ageing, evaluation of the elderly’s
nutritional status, influent analysis of vitamin and dietary supplement for elderly, Utilization
of herb for treatment, food and original believe

49

368426

โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
ความสมดุลระหว่างการได้รับและความต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย
ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคหรือการเจ็บป่วย ภาวะวิกฤต กระบวนการดูแลทาง
โภชนาการ บันทึกแผนการดูแลทางโภชนาการ การให้โภชนบาบั ดทางระบบทางเดินอาหาร
การให้อาหารทางสายให้อาหาร การให้โภชนบ าบัดทางหลอดเลือดดา ปฏิสัมพั นธ์ระหว่าง
สารอาหารกั บ ยาที่ ให้ ผ่ านระบบทางเดิ น อาหารและหลอดเลื อดด า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารทาง
การแพทย์ โภชนาการทางเลือกที่สัมพันธ์กับโรค คาศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
และโภชนาการ
The balance between gain and nutrient requirements in illness, critical
illness, metabolism of energy and nutrients in diseases or conditions, nutrition care process,
nutrition planning and progress note, enteral nutrition support, tube feeding, parenteral
nutrition support, drug nutrient interaction in enteral and parenteral nutrition, medical food
products, alternative nutrition related to diseases, nutrition and diet medical glossary
368427

โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
หลักการและความสาคัญ ของการให้โภชนบาบัดทางการแพทย์ การให้โภชน
บาบัดทางการแพทย์ สาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สาคัญ ได้แก่ โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ภาวะ
ขาดสารอาหาร เมตาบอลิกซินโดรม โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ
ความผิดปกติของไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าต์ โรคตับและตับอ่อน โรคไต โรค
ระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี/เอดส์
Principle and importance of medical nutrition metabolism and medical
nutrition therapy in main specific diseases including inborn error of metabolism,
malnutrition, metabolic syndrome, obesity, diabetes mellitus, coronary artery diseases,
dyslipidemia, hypertension, gout, diseases of liver, pancreas, kidney, gastrointestinal tract,
cancer, HIV/AIDS
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368433

ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
1(0-3-2)
Special Problem in Food and Nutrition
การศึกษาปัญ หาด้านอาหารและโภชนาการ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปลผลข้อมูล การอภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิจัย
Study in special problem of food and nutrition, hypothesis, data analysis,
data interpretation, discussion and conclusion, report writing and research presentation
368434

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การนาเสนอและอภิปรายผลในประเด็นปัญหาหรือได้รับความสนใจทางด้าน
โภชนาการหรือการกาหนดอาหารจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมู ลที่หลากหลาย โดยใช้ขั้นตอน
และกระบวนการจัดสัมมนา
Presentation and discussion on the issues or problems have been interested
in nutrition or dietetics from a variety of sources searched by using the steps and
processes seminars.
368435

การฝึกงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร
6 หน่วยกิต
Professional Training in Nutrition
(ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
and Dietetics
รายวิชาบังคับก่อน : 368331
การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน
368332
การฝึก ประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ
กาหนอาหาร
Prerequisite
: 368331
Field Experience in Community Nutrition
368332
Field Experience in Nutrition and Dietetics
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพในงานโภชนบริการ โภชน
บาบัดทางการแพทย์ การให้คาปรึกษาและให้ความรู้ดา้ นโภชนาการในระดับชุมชนและบุคคล และงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในโรงพยาบาลและองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, experiencing, and skilling in food service, medical nutrition
therapy, nutrition counseling and nutrition education in community and individual level, and work
related to nutrition in the government or public hospital and organization
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368436

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การตั้งค าถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการกาหนดอาหารทางการแพทย์
Research question, investigation, literature review, analysis, report writing,
presentation and discussion in nutrition or medical nutrition therapy topics
368437

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ งาน เรี ยนรู้ เพิ่ มพู นประสบการณ์ และทั กษะในงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
โภชนาการหรือการกาหนดอาหารในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน
Working, learning, experiencing, and skilling in work related to nutrition or
dietetics as trainee in the government or public workplace or organization
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
เลข 0
หมายถึง หมวดรายวิชาบริการ
เลข 1
หมายถึง หมวดรายวิชาทางอาหารและโภชนาการ
เลข 2
หมายถึง หมวดรายวิชาทางโภชนบาบัด
เลข 3
หมายถึง หมวดรายวิชาทางการวิจัยและฝึกงาน
เลข 4
หมายถึง หมวดรายวิชาเอกเลือก
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง ลาดับของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1*

นางสาวชมนาด สิงห์หันต์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35707005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

2*

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

17299001xxxxx

อาจารย์

3*

นางสาวนริศรา พันธุรัตน์

15499001xxxxx

อาจารย์

4*

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย

15399000xxxxx

อาจารย์

5*

นายวิทวัส สัจจาพงศ์

35406001xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
ส.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
สาธารณสุขศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
พฤกษศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับ 2)
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, **มีกอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT)
CDT)

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2553
2549
2558
2554
2558
2553
2553
2550
2550
2547

54

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.

1

นางสาวปรียา ลีฬหกุล

รองศาสตราจารย์

2

นางสาวชนิดา ปโชติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.P.H.
M.S.
วท.บ.

โภชนศาสตร์
โภชนศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
Human Nutrition
Public Health
Food Science and Technology
ชีววิทยา

2533
2527
2524
2528
2533
2525
2523

3

นางมณฑิรา อินจ่าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

บริหารศาสตร์(การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์)
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
จิตวิทยา

2558
2549
2541

4

นางสาวสุนาฏ เตชางาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Clinical Sciences
Clinical Nutrition
ชีววิทยา

2536
2521
2518

5

นายศักดา พรึงลาภู

อาจารย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Nutritional Epidemiology
โภชนศาสตร์
เคมี

2539
2526
2517
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Registered Dietitian
M.A.
วท.บ.

6

ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

อาจารย์

7

นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช

อาจารย์

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร์

2552
2545
2541

Food Nutrition and Dietetics
เคมี

2530
2528
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน

1

นายศุภชัย เจริญสิน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35599000xxxxx

2

นางสาวชมนาด สิงห์หันต์

35707005xxxxx

อาจารย์

3

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

17299001xxxxx

อาจารย์

4

นางสาวนริศรา พันธุรัตน์

15499001xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย

15399000xxxxx

อาจารย์

6

นายวิทวัส สัจจาพงศ์

35406001xxxxx

อาจารย์

7

นายสุรศักดิ์ ใจเขียนดี

36698000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม
วท.บ
วท.ม.
สส.บ
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
เคมี (เกียรตินยิ ม)
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
พฤกษศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
สาธารณสุขศาสตร์
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์
ชีวเคมี
ชีววิทยา

**มีกอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2551
2548
2553
2549
2558
2553
2558
2553
2553
2550
2550
2547
2551
2547
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 นิสติ มีระเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และมีความเสียสละต่อส่วนรวม
4.1.2 นิสติ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบสัมมาอาชีพ
4.1.3 นิสติ มีภาวะผู้นาในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.1.4 นิสิตสามารถนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาในหลัก สูตรไปประยุกต์ในการ
วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ และแก้ปัญหา ในการฝึกปฏิบัติงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
หมายเหตุ: สาหรับผู้ที่ต้องการสอบใบประกาศการรับรองเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ
(กอ.ช.) ทีต่ ้องการชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 900 ชั่วโมง
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3 และจัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หลั กสู ตรได้ก าหนดให้นิสิตเรีย นรายวิชาระเบีย บวิธีวิจัย (368330) เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรายงานผล เมื่อ
นิสิตเรียนจนถึงปีการศึกษาที่ 4 ในหลักสูตรมีรายวิชาปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ (368433)
ซึ่งเป็นรายวิชาเอกบังคับ ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติทาโครงงาน หรืองานวิจัยในปัญหา หรือสิ่งที่พบเห็นจาก
การปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการจริงด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
(368330) ในฝึกปฏิบัติทาโครงงานหรืองานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
นอกจากนี้ในรายวิชาการศึกษาอิสระ (368436) ให้นิสิตที่สนใจลงทะเบียนในรายวิชานี้ได้ฝึก
ตั้งโจทย์วิจัยทางด้านโภชนาการและโภชนบาบัด ทางการแพทย์ตามความสนใจและความถนัดของนิสิต
ทาการแก้โจทย์วิจัยดังกล่าวโดยนาหลักการทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบการแก้ไขปัญหา จากนั้นดาเนินการเก็บข้อมูล ทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวิจัยที่
พัฒนาขึ้น อภิปรายและสรุปผลการวิจัย โดยการดาเนินการวิจัย ต้องอยู่ภายในขอบเขตเวลาที่กาหนด
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
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การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
รายวิชาปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ (368433) การศึกษาค้นคว้าปัญหาพิเศษด้าน
อาหารและโภชนาการ การตั้งสมมติฐ าน การวิเคราะห์ ข้อมู ล การแปรผลข้อมูล การอภิป รายและ
สรุปผล การเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิจัย
รายวิชาการศึกษาอิสระ (368436) การตั้งคาถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการกาหนดอาหารทางการแพทย์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 นิสิ ตสามารถก าหนดปัญ หาของการวิจัย เขีย นโครงร่าง ออกแบบวิธีก ารวิจัย และ
ทางานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล โดยมีขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสม กับปัจจัยใน
การดาเนินงานและเวลาที่กาหนด
5.2.2 นิสติ สามารถเขียนรายงานการค้นคว้าวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.2.3 นิ สิ ต สามารถน าเสนอผลการค้ น คว้าวิ จัย และตอบข้อ ซั ก ถามโดยวาจา และใช้ สื่ อ
ประกอบการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
5.2.4 นิสิตมีความตระหนักในจรรยาบรรณการวิจัย เห็นคุณค่าของผลงานวิจัยเพื่อนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
5.4 การเตรียมการ
5.4.1 นิสติ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอเรื่องที่สนใจจะศึกษา
5.4.2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ด ได้ แ ก่ หั ว ข้ อ การท าวิ จั ย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผล
ข้อมูล การใช้สถิตทิ ี่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล
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5.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม ดูแล และให้คาปรึกษาแก่นิสิต โดยจัดตารางเวลาให้นิสิต
ได้เข้าพบ
5.4.4 อาจารย์ที่ป รึกษาให้คาแนะนา การเขีย นรายงานการวิจัย ของนิสิต ให้เป็นไปตาม
รูปแบบที่กาหนด
5.4.5 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการสอบปากเปล่า การศึกษาอิสระ
โดยพิจารณาจาก ปริมาณ และคุณภาพของงาน
5.5 กระบวนการประเมินผล
การประเมินคุณภาพของการศึกษาอิสระ มี 2 ส่วน ได้แก่
5.5.1 คุณภาพเล่มรายงานการศึกษาอิสระ ที่ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วม คิดน้าหนักคะแนนร้อยละ 60
5.5.2 คุณภาพของการสอบการศึกษาอิสระ ที่ประเมินโดยคณะกรรมการสอบ คิดน้าหนัก
คะแนนร้อยละ 40
การตัดสินผลการสอบให้ใช้เกณฑ์ 2 ระดับ คือ
S (satisfy) หมายถึง เป็นที่พอใจ (คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ดี หรือผ่าน)
U (unsatisfy) หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ (คุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน)
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
คุณภาพอยู่ในระดับดี
คุณภาพอยู่ในระดับผ่าน
คุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน

หมายถึง ผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 80-100
หมายถึง ผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 70-79
หมายถึง ผลการประเมินมีคะแนนรวมอยู่ในช่วงร้อยละ 60-69
หมายถึง ผลการประเมินมีคะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 60
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. มีการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยให้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จัด การเรีย นการสอน ให้ นิสิ ตได้ มีโอกาสท างาน
เป็นกลุ่ม ทั้งการทาหน้าที่เป็นหัวหน้า และสมาชิกกลุ่ม
3. สร้างแรงจูงใจให้นิสิตเกิดความรู้สึก อยากมีส่วน
ร่วม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ กลุ่ม
1. มี ก ารบู ร ณาการ สอดแทรกคุ ณ ธรรม ในการ
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ
2. มีการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน และปฏิบัติตัวตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1. สอดแทรกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นิสิตมีโอกาส
นาความรู้ที่ได้เรียนไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบ
ของการออกให้ความรู้แก่ชุมชน
2. กระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จัก
การเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษา มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกัน 7 ด้าน ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
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(3) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(4) มีจิตอาสา และสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบ ในขณะที่บรรยายเนือ้ หา
(2) มีการมอบหมายงาน ให้ทากันเป็นกลุ่มโดยให้มีผนู้ า ผู้ตาม และผูร้ ่วมงาน
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสิต
(2) กาหนดให้นิสติ ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา
(3) กาหนดให้นิสติ ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กาหนด
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษา เพื่อให้ เล็ งเห็นถึงการเปลี่ ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษา กับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) บรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน
(2) มอบหมายงานให้นิสติ จัดทาเป็นรายงานส่ง
(3) มอบหมายงานให้นสิ ิตศึกษากรณีศกึ ษาแล้วรายงานหน้าห้อง
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน กลางภาคและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ป ระสบการณ์ ทางภาคปฏิบัติ มาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญ หาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สอนโดยการบรรยาย
(2) ฝึกถามตอบปัญหาในชั้นเรียน และให้มีการแสดงความคิดเห็น
(3) มอบหมายให้ศึกษากรณีศึกษา ที่ต้องมีการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา
(4) มอบหมายงานที่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนื้อหานอกชั้นเรียน
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินโดยการสอบข้อเขียน กลางภาคและปลายภาค
(2) ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากการนาเสนอ และการอภิปรายร่วมกัน ระหว่างผู้สอน และผูเ้ รียน
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายให้ทางานเป็นกลุ่ม โดยให้มีการรับผิดชอบในการเป็นผู้นา ผูต้ ามและ
ผูร้ ่วมงาน
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความรับผิดชอบจากการทางานเป็นกลุ่ม
(2) ประเมินการวางตัวในการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
(3) ประเมินจากการวางตัวและการร่วมกันนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลา กหลาย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผูส้ อนใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นลาดับขั้นตอน ชัดเจนและง่าย
ต่อการติดตาม
(2) ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยมีการนาเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ ที่ได้
จากการค้นคว้า เพื่อเป็นตัวอย่าง และกระตุ้นให้นิสิต เห็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนาเสนอ และการสืบค้นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากการนาเสนอรายงานของนิสติ
(2) ประเมินจากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้อ้างอิง และนามาใช้นาเสนอ และ
เขียนรายงาน
(3) ประเมินจากรูปแบบการนาเสนออย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากการนาเสนอ
ในรูปแบบกราฟหรือตาราง
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2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ค วามรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ าของศาสตร์ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
แนะน าให้ นิ สิ ต ใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์เพื่ อ สร้า งสื่ อ การน าเสนอผลงาน
ประกอบการบรรยายหรือรายงานที่มกี ารใช้รูปภาพ ที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจ
และดึงดูดผูฟ้ ัง
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมิ น จากการตอบสนองของนิ สิ ต เช่น การตื่ น ตัวในการเรีย น การร่วม
แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ยินหรือได้ชม เป็นต้น
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ผู้ส อนมีก ารปลูก ฝังและยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตัว เพื่อให้มีสุขภาพและ
บุคลิกภาพที่ดี
(2) ยกตัวอย่างประกอบถึงแนวทางปฏิบัติตัว โดยเน้นการเลือกบริโภคอาหารใน
ชีวติ ประจาวัน ที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลต่อการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
(3) ยกตัวอย่างประกอบถึงคุณสมบัติที่ดี ของผู้ที่ตอ้ งทางาน ให้บริการผู้อ่นื
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินการปฏิบัติตัวของผูเ้ รียน
(2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้

รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และพัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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●
●
●
●

●

●

●
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●
●
●
●
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○
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○
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○
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●
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○

○

●
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○
○
●

●

○
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ผลการเรียนรู้

รายวิชา
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
วิชาแกน
 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
244104 ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชีวภาพ
247111 ชีวสถิติ
341334 เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
361203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
363221 กายวิภาคศาสตร์พนื้ ฐาน
365212 ชีวเคมีพนื้ ฐาน

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และพัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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○
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○
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○
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○
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ผลการเรียนรู้

รายวิชา
366213 พยาธิวทิ ยา
367201 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์
 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
368110 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน
368111 โภชนาการในวัฏจักรชีวติ
368212 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
368213 หลักการประกอบอาหาร

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และพัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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○
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368214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

○

○



○

○

○

368315 โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม

○

○





368330 ระเบียบวิธีวิจัย
368316 อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
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○
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ผลการเรียนรู้

รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และพัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
368320 การประเมินภาวะโภชนาการ
368321 โภชนาการและการกาหนดอาหาร
368322 การจัดการการบริการอาหาร
368323 การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ

○
○
○
○

368324 จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ
และนักกาหนดอาหาร
368325 โภชนาการชุมชน
368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน
368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการ
และการกาหนดอาหาร
368426 โภชนาการทางคลินกิ
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ผลการเรียนรู้

รายวิชา
368427 โภชนบาบัดทางการแพทย์
368433 ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
368434 สัมมนา
368435 การฝึกงานด้านโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และพัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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○
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○
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○
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○
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368436 การศึกษาอิสระ

○

○

368437 สหกิจศึกษา









368340 การกาหนดอาหารอาเซียน
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368341 โภชนาการสาหรับนักกีฬา
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368342 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
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 กลุ่มวิชาเอกเลือก

○








○

70

ผลการเรียนรู้

รายวิชา
368343 องค์การและการจัดการ

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม
6.
ส่งเสริม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ
สื่อสาร และ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ สุขภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และพัฒนา
เทคโนโลยี
บุคลิกภาพ
สารสนเทศ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)


368344 โภชนาการสาหรับผู้สงู อายุ



 กลุ่มวิชาบริการ
368200 โภชนบาบัด
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
2.1.2 อาจารย์ผสู้ อนทาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องนิสติ ตามที่ ระบุในมคอ. 3
2.1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนิสิตภายหลังเรียนครบตามหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ให้นิสิตสอบวัดความรูต้ ามเกณฑ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรก่อนสาเร็จ
การศึกษา
2.2.2 ประเมินจากการผ่านเกณฑ์การรับรองวิชาชีพนักกาหนดอาหาร
2.2.3 ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทา
2.2.4 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตโดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
16.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะสาเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา โดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน
16.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
16.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรี ายวิชาใด ได้รับอักษร I หรืออักษร P
16.2.2 ใช้ระยะเวลาเรียน ดังนี้
16.2.2.3 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 4 ปี ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไม่ ก่ อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่กอ่ น 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
16.2.3 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
16.2.4 ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ก าหนดให้ อ าจารย์ ใ หม่ ทุ ก คนเข้ า ร่ ว มการปฐมนิ เ ทศที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง
หลั ก สู ตร การจัด การเรีย นการสอน ความเป็นครู และบทบาทที่ต้องปฏิบัติในรายวิชาต่าง ๆ ที่เป็ น
ผู้ รับ ผิ ด ชอบ ตลอดจนให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ ในนโยบายและพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนในระดับคณะ โดยเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
สอนและวิจัย เพื่อทาการนิเทศการสอน
1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณวุฒิให้สูงขึ้น ตลอดจน
ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม การร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาทาวิจัย
นอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
จัดให้มีการอบรมโดยเน้นกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การเข้าถึงนิสิต การวัดและการ
ประเมินผล ซึ่งกาหนดให้อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมในปีแรกของการทางาน
ตามที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นประจาทุกปี ในส่วนของคณาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน
การน ามาใช้ จั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และการประเมิ น ผลการสอน ตลอดจนการสนั บ สนุ น
ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ เพื่อให้มคี ุณวุฒิที่สูงขึ้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม วิ ช าการ ที่ จั ด ขึ้ น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.2.2 ในด้านการทาวิจัยของคณาจารย์ จัดให้คณาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ขอทุนวิจัย
ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
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2.2.3 ผลักดันการทาวิจัยของคณาจารย์ และการนาเสนอผลงานในที่ประชุมหรือตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
2.2.4 สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ และการสร้ า งเครื อ ข่ า ยงานวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตรเป็นผู้ก ากับ ดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนแนว
ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารย์ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกั บ ผู้บ ริหารของ
คณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรโดยกระทาทุกปีอย่างต่อเนื่อง
1.3 มีก ารประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยบัณ ฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
1.4 มีคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ ช่วยตรวจสอบการดาเนิ นงานในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร
2. บัณฑิต
2.1 ส ารวจความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ก่ อ นการ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 สารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ศึกษาเอกสารที่มีการวิเคราะห์
หรือประกาศ ความต้อ งการแรงงานทั้ งของภาครัฐ และภาคเอกชน เป็ นต้น เพื่ อใช้เป็ น
ข้อมูลในการประมาณความต้องการแรงงาน
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตทุก
คน โดยให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการ การเรียนในหลักสูตร ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แก่
นิสติ ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ตอ้ งมีชั่วโมงให้คาปรึกษา อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่นิสิตมีความสงสั ยเกี่ยวกั บ การประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่ จะดาเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย มี
การสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมจากคณะ ฯ และคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ใน
อนาคต คณะมีแผนการขอสนับ สนุนอัตรากาลังเพิ่ม ในสาขาวิชาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
โภชนบาบัด โภชนาการ โภชนศาสตร์ โภชนวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชาและคณะ
กาหนดคุ ณ วุฒิ และคุ ณ สมบัติ โดยให้ความสาคัญ กั บ ผู้ที่สาเร็จการศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกและโท
ตามลาดับ
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ทุกคนมีบทบาทในการรับผิดชอบงานในสาขาวิชาในฐานะกรรมการ จัดให้มีการ
ประชุมคณาจารย์เป็นระยะในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานสอน และงานบริหาร
ภายในสาขาวิชาให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย การวางแผนสาหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยอาจารย์ในสาขาวิชาจะมีสว่ นรับผิดชอบ
ในรายวิชาที่สาขาวิชาจัดสอน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558
4.3.2 กระบวนการเลือกสรรและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้อยู่ในการพิจารณาและดุลพินิจ
ของหัวหน้ารายวิชาโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาแล้วกาหนดใน มคอ. 3
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 หลักสูตรมีการดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปี
การศึกษา
5.1.2 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบทุก 5 ปี
5.2 การเรียนการสอน
5.2.1 การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2
5.2.2 การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนดาเนินการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
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5.3 การประเมินผู้เรียน
การวัดประเมินผลผู้เรียนและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรจากแหล่งทุนสาคัญ คือ งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้ ของมหาวิท ยาลั ย จะนาไปจั ดซื้ อต ารา วารสาร โสตทั ศนู ป กรณ์ วัสดุ ครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนใช้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลอง
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสติ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ตารา วารสาร และหนังสืออ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิ
ทัศน์ แผ่นซีดีรอม หรือเทปบันทึกเสียงมีพร้อมให้นสิ ิตในศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน (สานักหอสมุด)
หรือการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบ intranet ให้ นิ สิ ต สามารถสื บ ค้ น วารสารในฐานข้ อ มู ล วิ ช าการ เช่ น science direct, pubmed,
springer link เป็นต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน และห้อง self-access เตรียม
ไว้รวม 133 เครื่อง หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยมีจุดเชื่อมต่อ wireless access point ครอบคลุมพืน้ ที่
ทั่วมหาวิทยาลัยรวม 146 จุด
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีก ารสารวจการจัดซื้อตาราและวารสาร รวมถึงสื่อการสอนอื่น ๆ โดยให้ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาเสนอรายชื่อหนังสื อหรือวารสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งเนื้อหาใน
รายวิชาและความรูใ้ หม่ ๆ เพื่อจัดซือ้ เข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นประจาทุกปี
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมิ นความเพีย งพอของทรัพ ยากรโดยนิสิตที่ลงทะเบีย นเรีย น อาจารย์ ป ระเมิ นความ
เพียงพอโดยดูจากการใช้งานในรายวิชาที่สอน
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง - การรับบุคลากรสนับสนุนจะกาหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติให้ตรงตามภาระหน้าที่ในตาแหน่ง โดยมีวุฒิการศึกษาอย่างต่าปริญญาตรี ซึ่งใน
กระบวนการคั ด เลือ กจัด ให้ มีก ารสอบโดยให้ค วามสาคัญ และความสามารถในการปฏิ บั ติงานตาม
ตาแหน่ง และพิจารณาถึงทัศนคติในการให้บริการอาจารย์และนิสิต
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6.5.2 การเพิ่ มทั ก ษะความรู้เพื่อ การปฏิบัติ งาน - คณะสนับ สนุน ทุน และเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการนามาประยุกต์ใช้กับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและ
ปฏิบัติ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท่ี 1
1. อาจารย์ประจาหลัก สูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขานิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
3. รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีท่ี 1
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ในปีที่ผา่ นมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ 
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.00
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
1-5
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)
9

ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5



































10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัว
บ่งชี้ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ ยกว่า 80%
ของตัวบ่งชีร้ วม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชีบ้ ังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะกระทาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่ง
ก าหนดให้อาจารย์ป ระเมินผู้เรีย นโดยทดสอบถึ งความเข้าใจในบทเรีย นตลอดจนการแสดงออกถึ ง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน และนาผลการประเมินดังกล่าวพิจารณาร่วมกับแบบประเมินการ
สอนของอาจารย์ที่นิสิตประเมินผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการประชุมคณาจารย์
ของสาขาวิชาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาแนะนาสาหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์
1.1.2 การประเมินภายหลังการเรียนจะกระทาโดยใช้ผลการสอบในแต่ละภาคการศึกษาซึ่ง
เป็นการสอบวัดประเมินผลที่สามารถบ่งชี้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียน และนาผล
การวัดประเมินผลของผู้เรียนมาเป็นข้อมูลให้อาจารย์ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
กาหนดให้ผู้เรียนประเมินทัก ษะการสอนของอาจารย์ตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ
ผ่านระบบการประเมินการสอนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทาขึ้นในระบบบริการการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา แล้วนาผลการประเมินที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การสอนของอาจารย์ตอ่ ไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวางแผนและประเมินหลัก สูตรทั้งระบบจากการ
ประเมินเอกสารหลั ก สู ตรและผลสัมฤทธิ์ ของหลัก สูตร ตลอดจนเก็ บ รวบรวมข้อมูลจาก
อาจารย์ นิสติ ชั้นปีสุดท้าย บัณฑิตที่จบการศึกษา บุคลากรสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้อง
2.3 มีการประเมินหลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.4 สรุป ผลการประเมินหลั ก สูตรในภาพรวมเพื่ อนาไปใช้ ในการปรับ ปรุงหลัก สูตร และการ
จัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกั นคุณ ภาพภายในในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
โดยผู้ที่ทาหน้าที่ประเมินคือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 อาจารย์ ในสาขาวิชาด าเนิ น การน ารายงานผลการด าเนิ น การรายวิช าเสนอต่ อ อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
4.2 อาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อหั วหน้า
สาขาวิชา
4.3 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร และ
นาผลการพิ จ ารณาไปปรับ ปรุงการจั ดการเรีย นการสอนให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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ภาคผนวก

82

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรโภชนาการ
และการกาหนดอาหารหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
30 หน่วยกิต

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2555
30
21
9

72 หน่วยกิต

92 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
92 หน่วยกิต

38 หน่วยกิต

34 หน่วยกิต

26 หน่วยกิต

22 หน่วยกิต

22 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
128 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
108 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรโภชนาการและการกาหนดอาหาร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language

การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค
ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับ ใจความ
สาคัญ จากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า
การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ เปิดรายวิชา
การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
ใหม่
Communicative skill through word, phrase,
sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading,
paragraph writing, brief summarizing including
thinking expression through the use of appropriate
Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

Ready English

ค าศั พ ท์ แ ล ะไวย ก รณ์ ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ
หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษของการฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย น ก า ร พั ฒ น า ก าร ใช้ ภ า ษ าอั ง ก ฤ ษ ใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคล
อื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การ
ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดิน ทาง เปิดรายวิชา
ใหม่
การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อ สินค้า และ
การกล่าวลา
English vocabulary and grammar,
fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage
for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction
giving, direction asking and direction planning,
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
conversation in restaurant, smart shopping and
saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English

ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขี ย น ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ใ นการสื่ อ สารตาม
สถานการณ์ ต่ า งๆ ในบริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การ
วางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม ผ่ า น
อิน เทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่า ง
ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิ น การสื่ อ สาร ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า
เมือง ศุลกากร การเข้าพั กในโรงแรม การอธิบาย เปิดรายวิชา
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยง
ใหม่
และการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking,
reading, and writing, vocabularies and English
grammar for different situations in communication
and effectiveness in international context including
trip planning, flight and accomudation booking using
internet, international phone calling, communication
in airport, airport announcement, communication in
customs and immigration, communication in bad
situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English

คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร
และสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟั ง พู ด อ่า น เขีย น ได้ แ ก่ การเขีย นอี เมล
การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอด
ข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการ
น าเสนอข้อมู ล ที่เป็ น ประโยชน์ต่อ การศึ ก ษาและ เปิดรายวิชา
ใหม่
อาชีพ
English vocabulary related to news and media
in daily life, English usage for listening, speaking,
reading and writing including e-mail, summarizing
from media, news reading and sharing, data
interpretation from graphs and tables, interpretation
and information presentation for further study and
future careers
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กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball

1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา
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1(0-2-1)

กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills

กลุ่มวิชาบูรณาการ

002202
003201
003202
004101
004201
9 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

002201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

สาระที่
ปรับปรุง

พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
3(3-2-5) เปิดรายวิชา
ใหม่
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(3-2-5) เปิดรายวิชา
Socialized Personality
ใหม่
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

002126

ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132
003133
003135

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community

3(3-0-6)

วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision

3(3-0-6)

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143
006144

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
Human Behavior
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
ปรับปรุง
Mathematics I
Mathematics I
อุป นัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ลิมิ ตและความต่อเนื่อง
ลิมิ ตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั น อนุ พัน ธ์ คาอธิบาย
ของฟังก์ชัน อนุ พัน ธ์ข องฟังก์ชัน และการประยุก ต์
และปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น ก์
รายวิชา
ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เมทริกซ์และ
อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
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ระบบสมการเชิงเส้น
Mathematic induction, limits and continuity of
functions, derivative of functions and applications
integral of functions and applications, matrices, and
system of linear equations
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8) 242103
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ
การเตรี ย มและปฏิ กิ ริย าของสารอิ น ทรี ย์ ป ระเภท
ต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะ
โรมาติ ก เอคิ ล เฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี น อล อีเทอร์
สารประกอบคาร์บ อนิ ล เอมี น กรดคาร์บ อกซิ ลิ ก
และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of organic
compounds, alkane, alkene, alkyne, aromatic
compounds, alkyl halide, alcohol, phenol, ether,
carbonyl compounds, amine, carboxylic acid and
biomolecules

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
4(3-3-8)
Quantitative Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : 242101 หลักเคมี
หรือ
: 242103 เคมีทั่วไปและ
เคมีอินทรีย์
หรือ
: 242104 เคมี 1
หรือ
: 242105 เคมี 2
Prerequisite
: 242101 Principle of
Chemistry
Or
: 242103 General and
Organic Chemistry
Or
: 242104 Chemistry I
Or
: 242105 Chemistry II
การวิเคราะห์โดยน้ าหนั ก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวทาละลาย

สาระที่
ปรับปรุง

Limits and continuity of functions, derivative
and integral of algebraic and transcendental
functions, applications of derivatives and integral

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ
การเตรียมและปฏิ กิริยาของสารอินทรีย์ประเภท
ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แ อ ล เค น แ อ ล คี น แ อ ล ไค น์
ส า ร ป ร ะ ก อ บ อ ะ โร ม า ติ ก แ อ ล คิ ล เฮ ไล ด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรด
คาร์ บ อกซิ ลิ ก และอนุ พั น ธ์ เอมี น และสารชี ว
โมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of
organic compounds; alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, alkyl halide, alcohols,
phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic
acids and theirs derivatives, amines, acid and
biomolecules.

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

242120

ปิดรายวิชา
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247111

วิธีทางโครมาโทกราฟี บทนาเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
เคมีวิเคราะห์ อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโต
เมตรี โพเทนชิ โ อเมตรี อะตอมมิ ก แอบซอร์ ป
ชันสเปกโทร-โฟโตเมตรี แก๊สโครมาโทกราฟี และไฮ
เพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
Gravimetric analysis, volumetric analysis,
separation technique, solvent extraction,
chromatographic method, introduction to
instrumentation in analytical chemistry, UV-visible
spectrophotometry, potentiometry,
atomic
absorption
spectrophotometry,
gas
chromatography and high performance liquid
chromatography
ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขต และประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า น
วิท ยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิต ประจาวัน
สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตั วแปรสุ่มและความ
น่าจะเป็ น ของตั วแปรสุ่ม การแจกแจงของตั วสถิ ติ
การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้วยไคกาลั งสอง การแปลผลและการ
นาเสนอผลทางสถิติ
Concept, extent, and benefits of
statistics for health science, the application of
statistics in daily life, descriptive statistics,
probability, random variable and probability
distribution, sampling distribution, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi-square
test, the data interpretation and presentation to
research

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

247111

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตดิ ้าน
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สถิตพิ รรณนา การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์
และแปลผล
Concept, extent, and benefits of statistics
for health science, the application of statistics in
daily life, descriptive statistics, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of
variance, regression and correlation analysis,
chi-square test, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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324352

365212

การสุขาภิบาลอาหาร
2(1-3-4)
Food Sanitation
การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร
โรคที่เกิดจากอาหารและน้าเป็นสื่อ อันตรายจากการ
ปนเปื้ อนในอาหาร การจัด การและการตรวจสอบ
สถานที่ผลิตและจาหน่ายอาหาร พฤติกรรมอนามัยที่
ถูก ต้ องของผู้สั ม ผั ส อาหาร การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบ
คุ ณ ภาพอาหารทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร การทดสอบ
ความสะอาดของภาชนะและอุ ป กรณ์ ในการปรุ ง
อาหาร มาตรฐานการผลิ ต ทางการเกษตรที่ดีแ ละ
เหมาะสม (GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์และควบคุมจุด
วิกฤติ (HACCP) ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ
Food sanitation, food security, food and
water borne disease, hazard from food
contamination, food shop and factory monitoring
and management, health behavior of food
vendors, consumer protection and related laws
and regulations, food safety surveillance and
quality check in laboratory, swab test of utensil
and equipments, good agricultural practice (GAP),
good manufacturing practice (GMP), hazard
analysis and critical control point (HACCP) in
various food products
ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้าง
และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอด
ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา กลไก
การควบคุ ม ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โมน ชี ว พลั ง งาน
ศาสตร์ ความสั ม พั น ธ์ข องวิถี เมแทบอลิซึ ม ความ
สัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมี
ของเลือดและปัสสาวะ
Definition and principle of biochemistry,
types, structures and properties of biomolecules
including carbohydrate, protein, lipids and nucleic

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

365212

ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-6)
Basic Biochemistry
หลั ก การของชีวเคมี ชนิด โครงสร้า งและ
คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการ
ท างานของเอนไซม์ การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล ทาง
พัน ธุก รรม เทคนิค ทางอณู ชีววิท ยา การควบคุ ม
ทางชี ว เคมี ข องฮอร์ โ มน ชี ว พลั ง งานศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับ
ภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ
และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว
โมเลกุล
Principles of biochemistry, types,

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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acid, properties and activities of enzyme, genetic
expression, techniques in molecular biology,
regulation
mechanisms
of
hormones,
bioenergetics, metabolic interrelationships,
relationship between biochemistry and disorders,
and biochemistry of blood and urine

366300

พยาธิวิทยาพื้นฐาน
3(3-2-7)
Basic Pathology
การสั ง เกตด้ ว ยตาเปล่ า และภายใต้ ก ล้ อ ง
จุ ล ทรรศน์ สาเหตุ แ ละกลไกการเกิ ด พยาธิ ส ภาพ
พยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในเซลล์และเนื้อเยื่อที่ได้รับ
บาดเจ็บ การอักเสบ กระบวนการสมานแผล โรคติด
เชื้อ ความผิดปกติของระบบไหลเวียน ความผิดปกติ
ของของเหลวและอิเล็กโตรไลต์ เนื้องอก พยาธิวิทยา
เชิ ง ภู มิ คุ้ ม กั น โรค ที่ มี ส าเห ตุ จ าก ปั จจั ยท าง
สิ่งแวดล้อม และพยาธิสภาพจากความไม่สมดุลของ
สารอาหาร
Macroscopic and microscopic observation,
etiology and pathogenesis, pathophysiology of
injury cells and tissues, inflammatory, wound
healing process, infectious diseases, hemodynamic
disorders, fluid and electrolyte disorders,
neoplasia, immunopathology, environment
factors-caused diseases, and pathology of nutrient
imbalance

สาระที่
ปรับปรุง

structures and properties of biomolecules
including carbohydrates, proteins, lipids and
nucleotides, properties and activities of enzyme,
central dogma, techniques in molecular biology,
hormonal regulation, bioenergetics, metabolic
pathway
interrelationships,
biochemical
disorders, biochemistry of blood and urine and
biochemical properties testing for biomolecules
366213

พยาธิวิทยา
3(3-0-6)
Pathology
สาเหตุ ของการเกิดโรค กลไกของกระบวน
การเกิ ด โรค การเปลี่ ย นแปลงของรู ป ร่ า งโครง
สร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะใน
โรคหรือ ความผิ ด ปกติต่ า งๆ ได้ แ ก่ การบาดเจ็ บ
และการตายของเซลล์ การอั ก เสบและการ
ซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบการไหลเวียน
ของเหลวและเลื อ ด ความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ภู มิ คุ้ม กัน การเกิด เนื้ องอก การติด เชื้อ พยาธิ
วิ ท ยาของสิ่ งแวด ล้อ ม ค วาม ผิ ด ป ก ติ ท าง
โภชนาการ ความผิด ปกติท างพั น ธุ ก รรม ความ
ผิด ปกติข องระบบต่อมไร้ท่อ ความผิด ปกติข อง
ระบบทางเดิ น หายใจ ความผิ ด ปกติ ข องระบบ
ทางเดินอาหาร ความผิดปกติของระบบหัวใจและ
หลอดเลื อ ด ความผิ ด ปกติ ข องระบบทางเดิ น
ปั ส สาวะ ความผิ ด ปกติ ข องระบบกระดู ก และ
กล้ามเนือ้ และความผิดปกติของระบบประสาท
Etiology, pathogenic mechanisms of
diseases, structural and functional abnormality
of cells, tissues, and organs, cell injury and
death, inflammation and repair, fluid and
hemodynamic disorders, immune disorders,
neoplasia, infections, environmental pathology,
nutritional disorders, genetic disorders,
endocrine disorders, respiratory disorders,
gastrointestinal disorders, cardiovascular
disorders,urinary tract disorders, musculoskeletal
disorders and nervous system disorders.

ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
361301

368110

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลั ก การท าวิ จัย ด้ า นวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ
เขี ยนโครงร่า งและรายงานวิจั ย จรรยาบรรณการ
วิจัย การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ฝึ ก การคิ ด แบบวิ ท ยาศาสตร์ เ ชิ ง วิ เ คราะห์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิจัย การนาเสนอผลงานแบบ
ปากเปล่าและโปสเตอร์ การเขียนรายงาน การอ่าน
และการวิ เคราะห์ การวิ จ ารณ์ บ ทความวิ จั ย จาก
วารสารต่างประเทศ
Principle of medical science research
methodology, data collection, biostatistical
analysis, proposal and research report writing,
research ethics, scientific communication in
English, practice of scientific critical thinking,
application of research, oral and poster
presentation, report writing, reading, analyzing,
and criticizing of international journals

368330

อาหารและโภชนาการพื้นฐาน
3(3-0-6)
Food and Basic Nutrition
บทนาสู่อาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5
หมู่ สารอาหาร สารเติ ม แต่ ง อาหาร การก าหนด
ฉลากอาหาร การใช้พลังงานและสมดุลพลังงานใน
ร่างกาย ภาวะทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการ
ที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาหารเชิงพันธภาพ และโภชนบาบัดเบือ้ งต้น
Introduction to food and nutrition, five-major
food groups, nutrients, food additives,
food labeling, body energy expenditure and
energy balance, nutritional status, nutritional
problems caused by food consumption, dietary
supplements, functional foods, and basic nutritional
therapy

368110

หน่วยกิต

ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-3-6)
Research Methodology
หลักการทาวิจัยอาหารและโภชนาการ การ
ค้ น หาปั ญ หาวิ จั ย การทบทวนวรรณ กรรม
เครื่องมือวิจัย การตั้งสมมติ ฐานงานวิจัย กรอบ
แนวคิด การวิจัย การคัดเลือกประชากรและกลุ่ม
ตั วอย่า ง การสืบ ค้น ข้อมู ล วิจัย การเก็บ รวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การแปลผลข้อมูล
การเขียนโครงร่างและรายงานวิจัย จริยธรรมการ
วิจัย
Principle of food and nutrition research,
finding of research problem, literature review,
research tools, research hypothesis, conceptual
framework, selection of population and sample,
searching research information, data collection
and statistical analysis, data interpreting,
proposal and report writing, research ethics

อาหารและโภชนาการพื้นฐาน
2(2-0-4)
Food and Basic Nutrition
ความส าคั ญ อาหารและโภชนาการ แนว
ทางการเลือกบริโภคอาหารเพื่อ สุ ข ภาพ อาหาร
หลัก 5 หมู่ อาหารแลกเปลี่ยน มหโภชนาหารและ
จุล โภชนาหาร ความต้องการพลั งงานประจาวัน
ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ภาวะทุ พ
โภชนาการ โภชนบาบัดเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ
The important of food and nutrition,
Food-based dietary guidelines (FBDGs), fivemajor food groups, food exchange list,
macronutrients and micronutrients, daily energy
requirements, food and nutrition labeling,
malnutrition, basic nutrition therapy, health food
products

ปรับ
รหัสวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
และลด
หน่วยกิต
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368211

368212

เคมีอาหาร
3(2-3-6)
Food Chemistry
นิ ย าม แล ะค วาม ส าคั ญ ข องเค มีอ าห าร
สารประกอบทางเคมีในอาหาร สารอาหารและสารที่
ไม่ ใช่ส ารอาหาร คุ ณ สมบั ติ ด้ า นกายภาพและเคมี
ปฏิกิริยาเคมีในอาหาร สารเติมแต่งอาหาร สารกัน
เสี ย สารกั น หื น วั ต ถุ ป รุ ง แต่ ง กลิ่ น และรส การ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมี ในกระบวนการ
ต่าง ๆ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทาง
เคมี
Definition and importance of food chemistry,
chemical compounds in food, nutrients and nonnutrients, physical and chemical properties,
chemical reactions in food, food additives,
preservatives, antioxidants, coloring and flavoring
agents, changes of chemical compositions in any
processes, principles and technique in chemical
food analysis
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร3(2-3-6)
Food Science and Technology
ทฤษฎี แ ละหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ก าร
อาหาร จุ ล ชี ว วิท ยาทางอาหาร วิศ วกรรมอาหาร
ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ คุ ณ ภาพของอาหาร กระบวนการ
แปรรูป อาหารระดั บ อุต สาหกรรม เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมทางอาหาร การเน่าเสียของอาหาร ความ
ปลอดภัยและการประกันคุณภาพของ
อาหาร การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการของผลิต ภั ณ ฑ์ อาหาร และการควบคุ ม
และมาตรฐานอาหารเบือ้ งต้น
Theories and principles of food science,
food microbiology, food engineering, factors
affecting food quality, industrial food processing,
food technologies and innovations, food spoilage,
food safety and quality assurance, quality and
nutritional improvements of food products, and
basic food regulations and standards

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

368214

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-3-6)
การอาหาร
Food Science and Technology
ทฤษฎี และหลั ก การทางวิท ยาศาสตร์ก าร
อาหาร ลั ก ษณะความส าคั ญ ของการแปรรู ป
อาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารของวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ
ขณะประกอบอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารและ
การหมัก การรักษาคุณภาพของอาหาร ปัจจัยที่มี ปรับรหัสวิชา
ผลต่ อคุ ณ ภาพของอาหาร การประเมิ น คุ ณ ภาพ และปรับปรุง
ของอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร การเน่าเสีย คาอธิบาย
ของอาหาร การใช้สารเคมีในการถนอมและการ
รายวิชา
ผลิตอาหาร การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์
อาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร และการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส
Theories and principles of food science,
important properties of food processing, food
sciences of food ingredients, postharvest
technology, food microbiology and fermentation,
maintaining the quality of food, factors affecting
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สาระที่
ปรับปรุง

qulity of food, the evaluation of food quality,
food production technology, food spoilage,
chemical additive for preservation and
processing, quality improvements of food
products, food container, and sensory test
368313

368314

การวิเคราะห์อาหารและ
3(2-3-6)
การประเมินภาวะโภชนาการ
Food Analysis and Assessment of
Nutritional Status
การวิ เ คราะห์ ส ารอาหารและสารที่ ไ ม่ ใ ช่
สารอาหาร ผลของภาวะทุ พ โภชนาการต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หลักการการประเมินภาวะ
ทางโภชนาการของบุคคลและชุม ชน เกณฑ์สาหรับ
การวินิจฉัยภาวะโภชนาการของบุค คล และวิธีการ
ประเมินภาวะโภชนาการทางตรงและทางอ้อม
Nutrient and non-nutrient analyses, effects
of malnutrition on physiological alterations,
principles of nutritional status assessments of
individual and community, criteria for diagnosis of
individual nutritional status, and direct and indirect
methods of nutritional status assessments
โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์
3(3-0-6)
Human Biochemical Nutrition
บทนาสู่โภชนาการเชิงชีวเคมี ความสาคัญของ
สารอาหารต่ อ การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ความ
ต้ อ งการและการใช้ ส ารอาหารของอวั ย วะต่ า ง ๆ
สมดุ ล พลั ง งาน ของเหลวและ อิ เ ล็ ก โตรไลต์ ใ น
ร่ า งก าย ก ารเป ลี่ ย นแป ล งเชิ ง ชี ว เค มี ของม ห
โภชนาหารและจุลโภชนาหาร ภาวะทุพโภชนาการ
และความผิดปกติเชิงชีวเคมี และผล
ของสารอาหารต่ อ การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและการ
ป้องกัน โรคในเชิงชีวเคมี พิ ษ วิท ยาทางอาหารและ
โภชนาการเบือ้ งต้น
Introduction to biochemical nutrition,
importance of nutrients on human living, nutrient
requirement and utilization of organs, energy
balance, body fluid and electrolytes, biochemical
changes of macronutrients and micronutrients,

ปิดรายวิชา

368315

โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม 3(3-0-6)
Human Nutrition and Metabolism
หลั กการและความสาคัญ ของโภชนาการ
เชิงชีวเคมีในมนุษย์ ความสาคัญของสารอาหารต่อ
การดารงชีวิตของมนุษย์ การย่อย การดูดซึม และ
ใช้ ส ารอาหารในร่ า งกาย การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง
ชีวเคมี ข องมหโภชนาหารและจุล โภชนาหาร เม ปรับชือ่ ราย
แทบอลิซึมผสมผสาน ของเหลวและอิเล็กโตรไลต์ วิชา รหัสวิชา
ในร่า งกาย สมดุ ล พลั ง งาน ภาวะทุ พ โภชนาการ และปรับปรุง
และความผิดปกติเชิงชีวเคมีและผลของสารอาหาร คาอธิบาย
ต่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
รายวิชา
Principles and important of human
biochemical nutrition, importance of nutrients on
human living, digestion absorption and utilization
of nutrients in the body, biochemical changes of
macronutrients and micronutrients, metabolic
integration, body fluid and electrolytes, energy
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malnutrition and biochemical abnormalities, effects
of nutrient on health promotion and disease
prevention in term of biochemistry, basic food and
nutritional toxicology

368320

โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
ความสาคัญของโภชนาการต่อการดารงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ ความต้องการพลั ง งานและสารอาหาร
ของบุ ค คล การจั ด อาหารให้ เหมาะสมกั บ ความ
ต้องการในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย
วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร
และวัยชรา โภชนาการเพื่ อการส่ง เสริม สรรถภาพ
ทางกายและโภชนาการการกี ฬ า และโภชนาการ
สาหรับนักมังสวิรัติ
Importance of nutrition on human living,
requirements of energy and nutrients in
individuals, diet planning appropriate to
requirement of each stage of life cycle including
infant, child, adolescence, pregnancy and
breastfeeding conditions, and aging, nutrition for
fitness enhancement and sport nutrition, and
vegetarian nutrition

สาระที่
ปรับปรุง

balance, malnutrition and biochemical
abnormalities, effects of nutrient on health
promotion and disease prevention
368316

อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
Food safety and Sanitation
2(1-3-4)
หลั ก การสุ ข าภิ บ าลอาหาร เส้ น ทางการ
ผลิตอาห ารให้ ป ล อด ภั ย การจั ด ก ารค วาม
ปลอด ภั ย อาห ารส าหรั บ งานบ ริ ก ารอาห าร
สุขลักษณะของสถานที่และบุคคล การจัดการของ
เสีย การดู แลรัก ษาเครื่องมืออุป กรณ์ มาตรฐาน
เปิดรายวิชา
อาหาร ข้อกาหนดด้านอาหาร
ใหม่
Principle of food sanitation, food safety
for production line, food safety management for
food service, food sanitation of production place
and person, food waste management,
maintenance of instruments, food standard,
basic food regulations and standards

368111

โภชนาการในวัฏจักรชีวิต
3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
ความส าคัญ ของโภชนาการในแต่ล ะระยะ
ของวั ฏ จั ก รชวิ ต ความต้ อ งการพลั ง งาน สาร
อาหาร และการจัดอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัย
ประกอบด้ วย วัย ทารก วัย เด็ ก วั ยรุ่ น วัย ผู้ ใหญ่
ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร และวัยชรา โภชนาการเพื่ อ การส่ ง เสริ ม สมรรถภาพทางกายและ
โภชนาการการกี ฬ า และโภชนาการส าหรั บ นั ก
มังสวิรัติ
Nutritional changes in each stage of life
cycle, requirements of energy, nutrients, and
diet planning appropriate to each life cycle
including infants, children, adolescence, adults,
pregnancy and breastfeeding conditions, and
aging, including the physiology changes of each
age group, nutrition for fitness enhancement
and sports nutrition, and vegetarian nutrition

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
368212

368213

สาระที่
ปรับปรุง

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-3-6)
Science of Cooking
การศึ ก ษาค้ น คว้า เกี่ยวกับ โครงสร้า งและ
สารประกอบทางเคมีในอาหาร การเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหารก่อน
ระหว่า ง และหลั ง กระบวนการประกอบอาหาร
การวิเคราะห์ส ารอาหาร การทดลองอาหารตาม
วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ การเลื อ กใช้ วั ต ถุ ดิ บ เปิดรายวิชา
ทดแทน
ใหม่
Science of cooking is the study of
structure and chemical compound in food,
change of chemical and physical composition on
pre-cooking, during-cooking and post-cooking,
proximate food analysis, food experiments by
scientific method, using of raw material
substitution
หลักการประกอบอาหาร
3(2-3-6)
Principle of cooking
หลักในการประกอบอาหาร หลักการเลือก
และการจัด เตรียมวัต ถุดิบ เทคนิค และวิธีก ารใน
การชั่ ง ตวงอาหาร การใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง รสและ
เครื่องเทศ การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ การ
ประกอบอาหารจากผัก และผลไม้ การประกอบ
อาหารจากธั ญ พืชและแป้ง การประกอบอาหาร
จากน้ามันและไขมัน เทคนิคการเลือกภาชนะและ
เปิดรายวิชา
การจัดรูปแบบอาหาร
ใหม่
Principle of cooking, raw materials
selection, the selection and preparation of raw
materials, techniques and methods for weighing
food, using seasoning and spices for cooking,
cooking from meat, cooking from fruits and
vegetables, cooking from whole grains and
starch, cooking from oil and lipids, selection
technique of equipment and food decoration
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368320

กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
368321

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การประเมินภาวะโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Assessment
หลั กการและความส าคัญ ของการประเมิ น
ภาวะโภชนาการ ปั ญ หาทุ พ โภชนาการของ
สารอาหารหลั ก และสารอาหารรอง วิธีก ารและ
เทคนิค การประเมิ น ภาวะโภชนาการทั้ ง ทางตรง
และทางอ้ อ ม เกณฑ์ ม าตรฐานการประเมิ น ทาง
โภชนาการในแต่ล ะบุค คล กลุ่ม และระดับ ชุมชน
การประเมิ น ภาวะทางโภชนาการ โดยการวั ด
สั ด ส่ ว นร่า งกาย การประเมิ น ผลการตรวจทาง
ชีวเคมี การประเมินทางคลินิก การประเมินอาหาร
ที่บ ริโภคและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ
เปิดรายวิชา
สารอาหาร การแปลผลข้อมูลจากการประเมินทาง
ใหม่
โภชนาการ
Principle and importance of nutritional
assessment, malnutrition of macronutrients and
micronutrients, method and technique of direct
nutritional assessment and indirect nutrition
assessment, standard criteria of nutritional
assessment in individual and community,
anthropometric
assessment,
laboratory
assessment, clinical assessment, dietary
assessment and analysis nutrition value,
interpreting data of nutrition assessment
กลุ่มวิชาเอก

หน่วยกิต

การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
2(1-3-4)
Nutritional Counseling
การสั ม ภาษณ์ การเก็ บ ข้ อ มู ล เทคนิ ค และ
วิธีก ารให้ ค าปรึก ษาด้ า นโภชนาการแก่บุ ค คลและ
ชุมชน
Interviewing, data collection, counseling
techniques and methods of nutrition for person
and community

วิชาเอกบังคับ
368323

หน่วยกิต

การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ 3(2-3-6)
Nutritional Counseling
หลั ก การให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นโภชนาการ
ทฤษฎีก ารใหคาปรึกษา เทคนิค และวิธีการใหค า
ปรึก ษาดานโภชนาการแกบุ ค คลและชุ ม ชน การ
สื่ อ สารในที่ ส าธารณะและการจั ด กิ จ กรรมเชิ ง
ปฏิบัติการ การใหคาปรึกษาทางโทรศั พท์ การให้
ค าปรึ ก ษาในแต่ ล ะชวงวั ย การให้ ค าปรึ ก ษา
ส าห รั บ โรค เรื้ อ รั ง แล ะโรค ที่ สั ม พั นธ์ กั บ ทุ พ
โภชนาการ
Principle of nutritional counseling,

ปรับรหัส
วิชา หน่วย
กิตและ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

counseling theory, counseling techniques and
methods of nutrition for person and community
interviewing, public communication and
workshops, telephone counseling, counseling for
periodical ages, counseling for chronic disease
and disease related malnutrition
368322

การจัดการการบริการอาหาร
2(1-3-4)
Food Service Management
หลั ก การบริ ห ารจั ด การอาหาร และการ
บริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการในโรงพยาบาล
หรือสถานประกอบการ
Principles of food administration and
management, and nutrition-concerning food
service in hospital or workplace

368322

368331

การจัดการการบริการอาหาร
3(2-3-6)
Food Service Management
แนวคิ ด พื้ น ฐานและหลั ก การบริ ห ารงาน
บ ริ ก ารอาห าร ก ารบ ริ ห ารงานบุ ค ค ล ก าร
ออกแบบแผนผังครัว การวางแผนจัดทาเมนู การ
จัดซือ้ วัตถุดิบ เลือกซือ้ และการจัดเก็บอาหาร การ
เตรียมอาหาร การปรุงประกอบและการควบคุม
การผลิตอาหาร การควบคุมบัญชี การควบคุมการ
จัดส่งอาหาร และการจัดการบริการอาหารให้ถูก
ห ลั ก โภ ชน าก ารใน โรงพ ยาบ าล ห รื อ ส ถ าน
ประกอบการ
Basic concepts and Principles of food
service administration, human resource
management, layout design, menu planning,
raw materials purchasing, food selection and
food storage, food preparation, cooking and
quality control of production, cost control, food
distribution, and nutrition-concerning food
service in hospital or workplace

ปรับหน่วย
กิตและ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
โภชนาการชุมชน
Field Experience in Community Nutrition
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์
และทั ก ษะในงานโภชนบ าบั ด และให้ ค วามรู้ด้ า น
เปิดรายวิชา
โภชนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการใน
ใหม่
ชุมชน
Training, learning, experiencing, and
skilling in nutrition therapy, or nutrition
education, and work related to nutrition in
community
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
368323

โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
บทนาสู่โภชนาการทางคลินิก สมดุล และการ
เสียสมดุลของระบบเมแทบอลิซึม ตัวบ่งชีท้ างชีวเคมี
ในเลื อ ดและปั ส สาวะและอาการทางคลิ นิ ก การ
ประเมินสภาวะทางโภชนาการโดยวิธีทางชีวเคมีและ
การแปลผลของภาวะทุพโภชนาการและโรคที่สาคัญ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสารอาหารและยา ผลของ
สารอาหารและสารผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ต่ อ การ
บาบัด
Introduction to clinical nutrition, balance and
imbalance of metabolisms, biochemical
parameters in blood and urine and clinical
symptoms, assessment of nutritional status by
biochemical methods and interpretations of
malnutrition and important diseases, nutrient-drug
interaction, effects of nutrients and natural
products on therapy of diseases

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
368426

368324

โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
Clinical Nutrition
ความสมดุ ล ระหว่ า งการได้ รับ และความ
ต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย ความสัมพันธ์
ระหว่างโภชนาการกับโรคหรือการเจ็บป่วย ภาวะ
วิก ฤต กระบวนการดู แ ลทางโภชนาการ บั น ทึ ก
แผนการดู แ ลทางโภชนาการ การให้ โภชนบ าบั ด
ทางระบบทางเดินอาหาร การให้อาหารทางสายให้
อาหาร การให้ โ ภชนบ าบั ด ทางหลอดเลื อ ดด า
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับยาที่ให้ผ่านระบบ
ทางเดิ น อาหารและหลอดเลื อ ดด า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารทางการแพทย์ โภชนาการทางเลื อ กที่
สัมพันธ์กับโรค คาศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารและโภชนาการ
The balance between gain and nutrient
requirements in illness, critical illness,
metabolism of energy and nutrients in diseases
or conditions, nutrition care process, nutrition
planning and progress note, enteral nutrition
support, tube feeding, parenteral nutrition
support, drug nutrient interaction in enteral and
parenteral nutrition, medical food products,
alternative nutrition related to diseases, nutrition
and diet medical glossary

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
และ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

จรรยาบรรณทางวิช่ าชี พ นั ก โภชนาการ และ
นักกาหนดอาหาร
1(1-0-2)
Professional Ethics of Nutritionists and
Dietitians
บทบาท สมรรถนะ และความก้า วหน้า ใน
วิ ช าชี พ ของนั ก ก าหนดอาหาร ขอบเขต ความ
เปิดรายวิชา
รับ ผิด ชอบของนั ก ก าหนดอาหารในการส่ง เสริม
ใหม่
คุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การ
สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ วิช าชี พ จริ ย ธรรมวิ ช าชี พ ที่
เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร
ความส าคั ญ ของจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ
วิช าชี พ จริ ย ธรรมของผู้ ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
การสอบเพื่ อ ขอรับ รองเป็ น นั ก ก าหนดอาหารใน
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สาระที่
ปรับปรุง

ประเทศไทยและต่างประเทศ
Role, competency, and advance in the
profession of dietitian, scope, rescibility of
dietitian to promote the quality of life,
professional courtesy, (Positive Thinking in the
profession of dietitian, ethics profession related
to nutrition and dietetics, importance of ethics
and codes for nutritionists and dietitians, ethics
of health care provider, certification examination
of dietitian in Thailand and foreigner
368424

368425

โภชนาการและการกาหนดอาหาร 3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
บทน าสู่ ก ารก าหนดอาหาร หลั ก การการ
ก าหนดอาหาร ความต้ อ งการสารอาหารของ
ร่ า งกายในภาวะปกติ แ ละขณะเกิ ด พยาธิ ส ภาพ
รายการอาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงสูตรอาหาร
การก าหนดอาหารส าหรับ การควบคุม น้าหนัก และ
ภาวะไขมันในเลือดสูง และการกาหนดอาหารสาหรับ
การป้องกันและบาบัดโรคที่สาคัญ
Introduction to dietetics, principle of
dietetics, body nutrient requirement in normal and
pathological conditions, food exchange list, food
modification, dietetics for weight control and
hyperlipidemia, and dietetics for prevention and
therapy of important diseases

368321

โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
รายวิชาบังคับก่อน : 368323 โภชนาการทาง
คลินิก
Prerequisite
: 368323 Clinical Nutrition
บทน าสู่ โภชนบ าบั ด ทางการแพทย์ นิ ย าม
ลั ก ษ ณ ะ และชนิ ด ของอาห ารท างการแพ ท ย์
ความสาคัญของอาหารทางการแพทย์ต่อการบาบัด
และฟื้ น ฟู โ รค สู ต รอาหารทางการแพทย์ และ
หลักการของโภชนบาบัดทางสายและหลอดเลือดดา
Introduction to medical nutrition therapy,

368427

โภชนาการและการกาหนดอาหาร 3(2-3-6)
Nutrition and Dietetics
หลั ก การและความส าคัญ ของโภชนาการ
แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด อ า ห า ร อ า ห า ร ทั่ ว ไป ใน
โรงพยาบาล อาหารเฉพาะโรค การค านวณ
รายการอาหารแลกเปลี่ยน การก าหนดพลังงาน
และสารอาหาร การจัดอาหารสาหรับบุคคล การ
ดัดแปลงอาหารตามภาวะร่างกายและโรค
Principle and importance of nutrition and
dietetics, general diet in hospital, therapeutic
diet, calculation of food exchange lists,
determing the energy-containing nutrients,
individual food arrangement, modified food for
condition of the body and disease in human

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
Medical Nutrition Therapy
ยกเลิก
หลักการและความสาคัญของการให้โภชน
บ าบั ด ทางการแพทย์ การให้ โภชนบ าบั ด ทาง Prerequisite
การแพทย์สาหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่สาคัญ ได้แก่ และปรับรหัส
โรคพัน ธุก รรมเมแทบอลิก ภาวะขาดสารอาหาร
วิชา และ
เมตาบอลิ ก ซิ น โดรม โรคอ้ ว น โรคเบาหวาน
ปรับปรุง
โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความผิดปกติของ คาอธิบาย
ไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าต์ โรค
รายวิชา
ตับ และตับ อ่อน โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี/เอดส์
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definition, characteristic, and types of medical
foods, importance of medical foods on therapy and
rehabilitation of diseases, formulas of medical
foods, and principle of enteral and parenteral
nutrition

368426

368430

โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
Community Nutrition
แนวคิ ด พื้ น ฐานทางเวชศาสตร์ ชุ ม ชนและ
ระบ าด วิ ท ย า ก ารป ระเมิ น ส ถ าน ก ารณ์ ท าง
โภชนาการในชุ ม ชนหรือ กลุ่ม ประชากร ปั จจัยทาง
สิ่งแวดล้อมของการเกิดปั ญ หาทางโภชนาการและ
การป้องกัน การประยุกต์ใช้วธิ ีการประเมินภาวะทาง
โภชนาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการ
แนวทางส าหรับ การให้ค าแนะน า ควบคุม ป้องกั น
ติดตาม และประเมินสถานการณ์ทางโภชนาการ
Basic concept of community medicine and
epidemiology, assessment of nutritional situation in
the community or group of population,
environmental factors of nutritional problems and
prevention, application of the assessment of
nutrition status for cause analysis of nutritional
problem, guidelines for recommendation,
regulation, prevention, monitoring and assessment
of nutritional situation
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การสื บ ค้น ข้อ มู ล การรวบรวมข้อ มู ล การวิ
เคราะห การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ การ
อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน
โภชนาการหรือโภชนบาบัดทางการแพทย์
Data retrieval, literature review, analysis,
report writing, presentation, discussion, question
and answer in nutrition or medical nutrition
therapy issues

สาระที่
ปรับปรุง

Principle and importance of medical
nutrition metabolism and medical nutrition
therapy in main specific diseases including
inborn error of metabolism, malnutrition,
metabolic syndrome, obesity, diabetes mellitus,
coronary artery diseases, dyslipidemia,
hypertension, gout, diseases of liver, pancreas,
kidney, gastrointestinal tract, cancer, HIV/AIDS
368325

368434

โภชนาการชุมชน
3(2-3-6)
Community Nutrition
การวิ นิ จ ฉั ย โภชนาการชุ ม ชนและระบาด
วิท ยา การประเมิ น สถานการณ์ ท างโภชนาการ
โดยรวมของประเทศและชุมชน ปัจจัยของการเกิด
ปัญหาโภชนาการและการป้องกัน การประยุกต์ใช้
วิธี ก ารทางโภชนาการ เพื่ อวิเคราะห์ส าเหตุ ข อง
ปั ญ ห าโภ ชน าก าร แ นวท างส าห รั บ ก ารให้
ค าแนะน า ควบคุ ม ป้ อ งกั น ติ ด ตาม และแก้ ไข
ปัญหาโภชนาการ
Community
diagnosis
and
epidemiology, assessment of nutritional situation
in overall country and community, factors of
nutritional problems and prevention, application
of nutritional method for cause analysis of
nutritional
problem,
guidelines
for
recommendation, regulation, prevention,
monitoring and solving of nutrition problems
สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การน าเสนอและอภิ ป รายผลในประเด็ น
ปั ญ หาหรือได้รับ ความสนใจทางด้านโภชนาการ
หรื อ การก าหนดอาห ารจากการสื บ ค้ น จาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลาย โดยใช้ ขั้ น ตอนและ
กระบวนการจัดสัมมนา
Presentation and discussion on the issues
or problems have been interested in nutrition or
dietetics from a variety of sources searched by

ปรับรหัส
วิชา, หน่วย
กิตและ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

using the steps and processes seminars.
368332

368432

การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการหรือโภชน
บาบัดทางการแพทย์ในสถานประกอบการณ์ องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, experiencing, and skilling
in work related to nutrition and medical nutrition
therapy in the government or public workplace or
organization

368435

การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง
วิชาชีพโภชนาการและการกาหนดอาหาร
Field Experience in Nutrition and Dietetics
การฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ทักษะด้านโภชน
คลินิก โภชนาการชุม ชน และการบริห ารจัด การ
อาหารในโรงพยาบาล
Training and learning skill of clinical
nutrition, community nutrition, and food service
management in hospital
การฝึกงานด้านโภชนาการและ 6 หน่วยกิต
การกาหนดอาหาร (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง)
Professional Training in Nutrition and
Dietetics
รายวิชาบังคับก่อน : 368331 การฝึก
ประสบการณ์โภชนาการ
ชุมชน
368332 การฝึ ก ประสบการณ์
วิช าชี พ โภชนาการและการ ก า
หนอาหาร
Prerequisite : 368331 Field Experience in
Community Nutrition
368332 Field Experience in
Nutrition and Dietetics
ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เรี ย น รู้ แ ล ะ เพิ่ ม พู น
ประสบการณ์ทางวิชาชีพในงานโภชนบริการ โภชน
บ าบั ด ทางการแพทย์ การให้ ค าปรึ ก ษาและให้
ความรู้ด้านโภชนาการในระดั บ ชุ ม ชนและบุ ค คล
และงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โภชนาการในโรง
พยาบาลและองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, experiencing, and
skilling in food service, medical nutrition therapy,
nutrition counseling and nutrition education in
community and individual level, and work
related to nutrition in the government or public
hospital and organization

เปิดรายวิชา
ใหม่

เพิ่ม
prerequisite,
ปรับรหัสวิชา
และปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

368433

ปัญหาพิเศษทางอาหาร
1(0-3-2)
และโภชนาการ
Special Problems in Food and Nutrition
การศึ ก ษาค้น คว้า หัวข้อพิ เศษด้า นอาหาร
และโภชนาการ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์
ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การอภิปรายและสรุปผล
เปิดรายวิชา
การเขียนรายงานและนาเสนอผลงานวิจัย
ใหม่
Study in special topic of food and
nutrition, hypothesis, data analysis, data
interpretation, discussion and conclusion, report
writing and research presentation

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้อ มู ล การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายใน
หั ว ข้ อ ทางด้ า นโภชนาการหรื อ โภชนบ าบั ด ทาง
การแพทย์
Investigation, literature review, analysis,
report writing, presentation and discussion in
nutrition or medical nutrition therapy topics

368436

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การตั้งคาถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ การเขี ยนรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการกาหนด
อาหารทางการแพทย์
Research question, investigation, literature
review, analysis, report writing, presentation
and discussion in nutrition or medical nutrition
therapy topics

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์
และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการหรือโภชน
บาบัดทางการแพทย์ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, experiencing, and skilling in
work related to nutrition and medical nutrition
therapy as trainee in the government or public
workplace or organization

368437

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และ
ทั กษะในงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ โภชนาการหรื อ การ
ก าหนดอาหารในฐานะพนั กงานฝึ กหั ดในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, experiencing, and skilling
in work related to nutrition or dietetics as trainee
in the government or public workplace or
organization

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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368340

368341

วิชาเอกเลือก
หน่วยกิต
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ
3(2-3-6)
โภชนเภสัชภัณฑ์
Natural Products and Nutraceuticals
แหล่ ง ก าเนิ ด และการสั ง เคราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติในสิ่ง มี ชีวิต หลัก การแยกสารผลิต ภัณ ฑ์
ธรรมชาติ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี กฎหมาย
อาหารและยา เภสั ช โภชนาการเบื้ องต้น ฤทธิ์ท าง
ชีวภาพของอาหารเชิงพันธภาพและโภชนเภสัชภัณฑ์
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
Sources and biosynthesis of natural
products, principle of natural product isolation,
physical and chemical properties, food and drug
laws, basic pharmaconutrition, biological activities
of functional foods and nutraceuticals, medicinal
plant and indigenous wisdom, and food product
development for health

พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Pathology
บทนาสู่พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ การเปลี่ยน
ทางพยาธิสรีรวิทยาและชีวเคมีของร่างกายและการ
เกิ ด พยาธิ ส ภาพที่ มี ส าเหตุ จ ากอาหาร สารพิ ษ ใน
อาห ารแล ะสิ่ ง แวดล้อม ภ าวะทุ พ โภ ชนาการ
ค วาม เค รี ย ด แ ล ะก ารติ ด เชื้ อ ผล ของก ารใช้
สารอาหารเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรค
Introduction to nutritional pathology,
pathophysiological and biochemical alterations and
pathogenesis caused by food, toxicant in food and
environment, malnutrition, stress, and sepsis,
effect of nutrients on risk lowering and prevention
of disease

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาเอกเลือก

หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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368442

368443

พิษวิทยาเชิงโภชนาการ
3(2-3-6)
Nutritional Toxicology
บทน าสู่ พิ ษ วิท ยาเชิ ง โภชนาการ สารพิ ษ ใน
อาหารและสิ่ง แวดล้อ ม ผลกระทบของสารพิ ษ ต่ อ
ภาวะโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสารพิษในร่างกาย
กลไกเชิงชีวเคมีข องการเกิด พิษ ผลของสารพิษ ต่อ
กระบวนย่อย ดูดซึม กระจาย และเมแทบอลิซึมของ
สารอาหารในร่า งกาย ความเป็ น พิษ ของการได้รับ
สารอาหารในปริ ม าณไม่ เหมาะสม หลั ก การการ
ท ด ส อ บ ค วาม เป็ น พิ ษ ใน ห ล อ ด ท ด ล อ งแ ล ะ
สัตว์ทดลอง
Introduction to nutritional toxicology,
toxicants in food and environment, impact of
toxicants on nutritional status, toxicant
biotransformation, biochemical mechanisms of
toxicity, effect of toxicants on digestion,
absorption, distribution, and metabolism of
nutrients in the body, toxicity of inappropriate
nutrient intake, principles of in vitro and in vivo
toxicity tests
โภชนาการเชิงโมเลกุล
3(2-3-6)
Molecular Nutrition
บทนาสู่เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ
ขนส่งสารอาหารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การขนส่งและการ
ใช้ส ารอาหารภายในเซลล์ การรัก ษาดุ ล ยภาพของ
สารอาหารในเซลล์ป กติและเซลล์ที่แ บ่งตั ว บทบาท
ของสารอาหารต่ อ การส่ ง สั ญ ญาณของเซลล์ การ
แสดงออกของยีน และการสลายโปรตีน หลักการและ
เท ค นิ ค ด้านอณู ชี ว วิ ท ยาส าห รั บ ก ารวิ จั ย ด้าน
โภชนาการเชิงโมเลกุล
Introduction to cell and its component,
nutrient transportation through plasma membrane,
intracellular transport and utilization of nutrients,
nutrient homeostasis in normal and proliferating
cells, roles of nutrients in cell signaling, gene
expression, and proteolysis, principles and
techniques in molecular biology for molecular
nutrition research

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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โภชนพันธุศาสตร์
3(2-3)
Nutrigenomics
บทน าสู่โภชนพั น ธุ ศาสตร์ ความแปรผัน ทาง
พั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางพั นธุ ก รรม การ
ตอบสนองทางพั น ธุ ก รรม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
สารอาหารและยีน หลั ก การและเทคนิ ค ทางโภชน
พันธุศาสตร์ การประยุกต์ใช้โภชนพันธุศาสตร์กับ
การประเมิ น ความปลอดภั ย ขององค์ ป ระกอบใน
อาหาร โภชนพัน ธุศาสตร์สาหรับเวชศาสตร์เฉพาะ
บุคคล
Introduction to nutrigenomics, genetic
variation, genetic polymorphism, genetic
susceptibility, nutrient-gene interaction, principles
and techniques in nutrigenomics, application of
nutrigenomics for safety evaluation of food
component, and nutrigenomics for personalized
medicine

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

368340

การกาหนดอาหารอาเซียน
3(2-3-6)
Asian Food Dietetics
ค าจ ากั ด ความและแนวคิ ด พื้ น ฐานของ
วัฒนธรรม วิวัฒนาการอาหารและการรับประทาน
อาหาร วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคอาหารในกลุ่ ม
อาเซี ย น อาหารกั บ การแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
อาหารประจ าชาติ อ าเซี ย น ส่ ว นประกอบและ
วิธีก ารปรุงประกอบอาหารในอาเซียน ปั จจัยที่มี เปิดรายวิชา
ใหม่
ความเกี่ยวข้องกับการกาหนดอาหารของอาเซียน
Defintion and basic concept of culture,
human evolution and eating, food and crossculture exchange, asean national foods,
ingredient and cooking of asean foods, asean
food habit, factors related to asian food dietetics
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สาระที่
ปรับปรุง

368341

โภชนาการสาหรับนักกีฬา
3(2-3-6)
Sports Nutrition
บ ท บ า ท ข อ ง ม ห โภ ช น า ห า ร แ ล ะ จุ ล
โภชนาหาร ผลกระทบของน้า สารน้า วิตามินและ
เกลื อ แร่ต่ อ สมรรถนะของร่ า งกาย อาหารและ
โภชนาการในช่วงฝึกซ้อม ช่วงแข่งขัน และช่วงการ
ฟื้ น ตั ว หลั ง ออกก าลั ง กาย ข้ อ ค านึ ง ทางด้ า น
โภ ช น าก ารส าห รั บ นั ก กี ฬ าแ ต่ ล ะป ระเภ ท
โภชนาการและวิธีการช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการ
เปิดรายวิชา
กีฬา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการกีฬา
ใหม่
Role of macronutrients and micro
nutrients, effects of water, fluid, vitamin, and
mineral for sport performance, food and nutrition
during physical training, competing, and post
exercise recovery, considerations of nutrition for
each athlete, nutrition for enhancing sport
performance, and dietary supplement for athlete

368342

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-3-6)
Health Food Products
ความหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ
สุขภาพ ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์
เสริ ม อาหารในท้ อ งตลาด ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การ
เลือ กซื้อ อาหารเพื่ อสุ ข ภาพและผลิต ภั ณ ฑ์ เสริม
อาหาร คุณ ค่า ทางโภชนาการและการให้ค วามรู้
ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ
สุ ข ภาพและผลข้า งเคียง งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อ งกั บ
เปิดรายวิชา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ กฎหมายการใช้
ใหม่
ผลิตภัณฑ์
Definition of health food products, type of
health food products and dietary supplements in
the markets, knowledge about the selection of
health food products and dietary supplements,
nutrition values and education of products for
consumers, effect of product utilizing to health
and side effect, researches deal health food
products, laws of product utilization
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
368343

368344

สาระที่
ปรับปรุง

องค์การและการจัดการ
3(2-3-6)
Organization and Management
ความหมาย รูป แบบ แนวคิ ด และทฤษฎี
ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ องค์ ก ารหลั ก และวิ ธี ก ารจั ด
องค์ ก าร การก าหนดอ านาจหน้ า ที่ ในองค์ ก าร
หลั กการและหน้าที่ของการจัด การ การวางแผน
การจั ด องค์ ก าร ภาวะผู้ น าและการจู ง ใจ การ
ติ ด ตามและควบคุ ม พฤติ ก รรมองค์ ก าร การ
เปิดรายวิชา
บริหารการเปลี่ยนแปลง
ใหม่
Definition, pattern, concept, and theory
about organization and method of organization
management, assignment of authority in
organization, principle and responsibility of
management,
planning,
organization
management, leadership and motivation,
monitoring and controlling, organizational
behaviors, change management
โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ
3(2-3-6)
Nutrition for Aging
สถานการณ์ ผู้ สู ง อายุ ข องประเทศไทย
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาโภชนาการของ
ผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ
การดู แ ลอาหารบริโภคในผู้ สู ง อายุ บทบาทของ
ครอบครัว ชุ ม ชน สถานบริก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ
การด าเนิ น งานโภชนาการของผู้ สู ง อายุ ความ
ต้อ งการพลั ง งานและสารอาหารที่ จ าเป็ น พิ เศษ
ส าหรั บ แต่ ล ะช่ ว งอายุ ข องวั ย ชรา การประเมิ น
เปิดรายวิชา
ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ การวิเคราะห์อิทธิพล
ใหม่
ของวิตามิน และอาหารเสริมสาหรับผู้สูงอายุ การ
ใช้ ป ระโยชน์ ส มุ น ไพรเพื่ อ รัก ษาโรค อาหารและ
ความเชื่อดั้งเดิม
Situation of the elderly in Thailand, health
problems of elderly, nutrition problems of
elderly, association of diet and elderly, care of
dietary intake in elderly, role of family,
community, public health service for nutrition
operation of elderly, calorie requirement and
nutrients crucial for each phase of ageing,
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สาระที่
ปรับปรุง

evaluation of the elderly’s nutritional status,
influent analysis of vitamin and dietary
supplement for elderly, Utilization of herb for
treatment, food and original believe
รายวิชาบริการให้หลักสูตรอื่น
368200

หน่วยกิต

โภชนบาบัด
3(3-0-6)
Nutritional therapy
แนวคิ ด ของโภชนาการ ความส าคั ญ ของ
โภชนาการต่อ การด ารงชีวิต ของมนุ ษ ย์ ความต้อ ง
การสารอาหารและโภชนาการในแต่ ล ะวั ย การ
ประเมิ น ภาวะทางโภชนาการเบื้ องต้ น อาหารทาง
การแพทย์ และหลักการของโภชนบาบัด
Concept of nutrition, importance of nutrition
to human living, nutrient requirements and
nutrition in periodical ages, basic nutritional
assessment, medical food, and principle of
nutritional therapy

368200

โภชนบาบัด
3(3-0-6)
Nutritional therapy
ความสาคัญของโภชนาการต่อการบาบัด
โรค ความต้องการพลังงานและสารอาหารในแต่
ละวั ย ส มดุ ลพลั ง งาน ภ าวะทุ พ โภ ชนาการ
กระบวนการดู แ ลทางโภชนาการ โภชนบ าบั ด
เบื้ อ งต้ น ความเชื่ อ และวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่
เกี่ยวกับ อาหารและสุ ขภาพ โภชนบาบั ด เบื้องต้น
สาหรับผูป้ ่วยโรคต่างๆ ที่สัมพันธ์กับโภชนาการ
The important of nutrition therapy,
energy and nutrient requirements for all ages,
energy balance, malnutrition, nutrition care
process, principles of nutritional therapy, belief
and local culture on food and health, nutrition
therapy for patients relation with nutrition

ปรับปรุง
คาอธิบาย
รายวิชา
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001103
001111
005172
241111
242103
-

001112
005171
005173
243211
244104
368110
001xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การจัดการการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวติ และสุขภาพ
ทักษะชีวติ
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
กลุ่มวิชาพลานามัย
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
16 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
18 หน่วยกิต

001102
004101
241111
242103
368110

001103
001101
003202
243211
244104
368111
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
อาหารและโภชนาการพืน้ ฐาน
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
2(2-0-4)
15 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การใช้ภาษาไทย
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
โภชนาการในวัฎจักรชีวติ
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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003134
003136
361203
365212
368211
00xxxx
00xxxx
-

242120
341334
363221
367201
368212
00xxxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
พะเยาศึกษา*
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
เคมีอาหาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
รวม

หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

4(3-3-8)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
19 หน่วยกิต

001204
004201
002201
361203
365212
368212
368213

003201
002202
341334
363221
367201
368214
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
พลเมืองใจอาสา
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมีพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
หลักการประกอบอาหาร
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
สังคมพหุวัฒนธรรม
เภสัชวิทยาเบือ้ งต้น
กายวิภาคศาสตร์พ้นื ฐาน
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของมนุษย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
18 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
247111 ชีวสถิติ
361301 ระเบียบวิธีวิจัย
366300 พยาธิวทิ ยาพื้นฐาน
368313 การวิเคราะห์อาหารและการประเมิน
ภาวะโภชนาการ
368314 โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์
รวม
324352
368320
368321
368322
368323
368xxx
xxxxxx
-

-

รวม
-

247111
366213
-

3(3-0-6)
-

368315
368320
368321
xxxxxx

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การสุขาภิบาลอาหาร
โภชนาการในวัฏจักรชีวติ
การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
การจัดการการบริการอาหาร
โภชนาการทางคลินิก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
-

-

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-2-7)
3(2-3-6)

2(1-3-4)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
-

368316
368323
368322
368xxx
368324

-

368325
368330
368331

18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
-

-

368332

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
ชีวสถิติ
พยาธิวทิ ยา
โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม
การประเมินภาวะโภชนาการ
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
การให้คาปรึกษาด้านโภชนาการ
การจัดการการบริการอาหาร
วิชาเอกเลือก
จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ
และนักกาหนดอาหาร
โภชนาการชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย
การฝึกประสบการณ์โภชนาการ
ชุมชน
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
2(1-3-4)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
ไม่นอ้ ยกว่า
150 ชั่วโมง
18 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า
350 ชั่วโมง
-

หมายเหตุ นิสิตหลั กสู ตรโภชนาการและการกาหนดอาหาร หลัก สู ตรปรั บปรุง พ.ศ. 2560ต้อ งผ่ านรายวิชา 368331 การฝึก ประสบการณ์
โภชนาการชุมชน และรายวิชา 368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการกาหนดอาหาร ไม่น้อบกว่า 500 ชั่วโมง
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368424
368425
368426
368430
368xxx
xxxxxx

368431

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
โภชนาการและการกาหนดอาหาร
โภชนบาบัดทางการแพทย์
โภชนาการชุมชน
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาอิสระ

368432 การฝึกงาน**
368433 สหกิจศึกษา*
รวม

3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
1(0-2-1)
3(2-3-6)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
368427 โภชนบาบัดทางการแพทย์
3(2-3-6)
368434 สัมมนา
1(0-2-1)
368426 โภชนาการทางคลินิก
3(2-3-6)
368433 ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ 1(0-3-2)
368xxx วิชาเอกเลือก
3(2-3-6)
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
รวม
14 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
368435 การฝึกงานด้านโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร**

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

368436 การศึกษาอิสระ*
368437 สหกิจศึกษา*
รวม

6 หน่วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
400 ชั่วโมง)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
นิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 368434 การฝึกงานด้านโภชนาการและการกาหนดอาหาร ต้องผ่านรายวิชาเอกจานวน 30 หน่วยกิต
ผ่านรายวิชา 368331 การฝึก ประสบการณ์ โภชนาการชุม ชน และรายวิช า 368332 การฝึก ประสบการณ์ วิชาชีพโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร

127

ภาคผนวก ค
บันทึกข้อความขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร
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129
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ภาคผนวก ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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132

ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจา
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ภาคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒพ
ิ จิ ารณาหลักสูตร

134

135

136

ภาคผนวก ฉ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
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138
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ภาคผนวก ช
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาโภชนการและการกาหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม ห้อง CE 07108
รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1. ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แพทย์
(ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์)
2. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ)
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ดร.ศักดา พรึงลาภู)
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์)
6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จาเริยดารารัศมี)
7. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(รองศาสตราจารย์ รัตนา อัตติปัญโญ)
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(นางวรัทยา กุลนิธิชัย)
9. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ
10. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์
12. อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ณฐั พล ทัศนสุวรรณ
13. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด
(นางสาวชมนาด สิงห์หนั ต์)
14. นักวิชาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(นางสาวนิภาพร ตันเครือ)
รายนามผูไ้ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ศาสตราจารย์ ดร.นิสนั ต์ สัตยศัย)
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ประณีต ผ่องแผ้ว)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่าย)
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(นางศัลยา คงสมบูรณ์)
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีระพล จันทร์ดียงิ่ )
6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
(ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ)
7. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้บันทึกการประชุม

ติดภาระกิจ
ติดภาระกิจ
ติดภาระกิจ
ติดภาระกิจ
ติดภาระกิจ
ติดภาระกิจ
ติดภาระกิจ

เริ่มประชุมเวลา
09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม -ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับร่าง)
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาไทย เพื่อให้ตรงกับ
ชื่อภาษาอังกฤษเดิม เนื่องจากการใช้ชื่อ หลักสูตรภาษาไทยเดิมไม่สอดคล้องกับชื่อที่สมาคมนัก
กาหนดอาหารแห่งประเทศไทยกาลังดาเนินการขอกับกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพนักโภชนาการด้านการกาหนดอาหาร
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อ ให้ต รงกับ ชื่อภาษาอั งกฤษเดิม เนื่องจากการใช้ชื่อปริญ ญาภาษาไทยและสาขาวิชาเดิมไม่
สอดคล้ อ งกับ ชื่อ ที่ ส มาคมนั กก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยกาลั งด าเนิน การขอกับ กองการ
ประกอบโรคศิล ปะ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อ ให้ได้ใบอนุ ญ าตประกอบโรคศิล ปะ วิชาชีพ นั ก
โภชนาการด้านการกาหนดอาหาร
1.3 วิชาเอก
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าจานวนหน่วยกิตควรจะสอดคล้องกับรายวิชาที่สร้าง หากมี
ความจาเป็นที่จะต้องมีการสร้างรายวิชาเพือ่ ให้บัณฑิตเป็นไปตามผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังและมีผล
กับการขอใบประกอบโรคศิลปะในอนาคต ก็จาเป็นต้องมี
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เพิม่ ข้อมูลบางส่วนที่เพิ่มได้
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเป็น นักโภชนาการและนักกาหนดอาหาร
นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันศึกษา หรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
1.9 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒกิ ารศึกษา ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการตรวจสอบประวัติการศึกษาของดร.ธีรภัทร ศรีรัตน
โชติ ถึงการเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเรียบเรียงลาดับ และตัดเนื้อหาบางส่วนที่ไม่
สอดคล้อง
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการแก้ไขปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคบ้องกับปรัชญา
มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ โภชนาการและการกาหนดอาหารเป็นศาสตร์
ที่ประยุกต์องค์ความรูท้ างด้านอาหาร โภชนาการ และการกาหนดอาหาร นาไปสู่การมีสขุ ภาวะที่
ดีของชุมชน
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และหลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ในแผน
ปรับปรุงหลักสูตรใหม่
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ในหัวข้อปัญหาของนิสิตแรกเข้าให้เพิ่มรายวิชาภาษาไทย
และในหัวข้องบประมาณตามแผนให้คานวณงบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ตรวจสอบหน่วยกิตให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหมวด
วิชาเฉพาะและหน่วยกิตรวมทีต่ ้องมีการคานวนให้ถูกต้อง จัดแผนการศึกษาและเรียงรายวิชา
ใหม่ โดยลาดับวิชาทีม่ ีเนือ้ หาง่ายไปรายวิชาทีม่ ีเนือ้ หายาก พิจารณาหน่วยกิตของรายวิชาเฉพาะ
และวิชาเอกว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนั้นแก้ไขคาอธิบายรายวิชาไม่ให้มีการสอนซ้า
เขียนคาอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมกับเนือ้ หารายวิชา และต้องมีการผสานกันในรายวิชาบางตัว
เพื่อตอบสนองผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตรมากยิง่ ขึน้
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สร้างรายวิชาใหม่ ได้แก่ รายวิชาปัญหาพิเศษ เพือ่ ให้นสิ ิต
ได้ทาโครงงานหรืองานวิจยั ปัญหาด้านโภชนาการ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปดูให้ตรงกับผลการเรียนรูท้ ี่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปดูให้ตรงกับผลการเรียนรูท้ ี่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แนบเอกสารการดาเนินการทวนสอบผลการเรียนรูใ้ น
ภาคผนวก
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
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6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การกากับมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปพิจารณาว่าสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรหรือไม่
7.2 บัณฑิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
7.3 นิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปพิจารณาว่าสอดคล้องกับข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่
7.4 คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปพิจารณาว่าสอดคล้องกับแผนของคณะหรือไม่
7.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
7.6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
7.7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ น
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ -ไม่มีเลิกประชุมเวลา เวลา 16.00 น.
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ภาคผนวก ซ
รายงานการประชุมหลักสูตร
(เพื่อแก้ไขข้อวิพากษ์)
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รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เพื่อแก้ไขข้อวิพากษ์)
สาขาวิชาโภชนการและการกาหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม ห้องพักอาจารย์สาขาชีวเคมีและโภชนาการ CE 07308
รายนามผูเ้ ข้าประชุม
1. ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แพทย์
(ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์)
2. ประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด
(อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต์)
3. รองประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด
(อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย)
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ดร.ภัคสิริ สินไชยกิจ)
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโขติ)
6. อาจารย์วทิ วัส สัจจาพงศ์
7. อาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ
8. อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์

ประธานการประชุม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ผสู้ อน
เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา
09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม -ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ละเอี ย ดแก้ ไ ขรายละเอี ย ดจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละม ติ ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขจากการประชุมวิพาษ์ห ลักสูตรโภชนาการและโภชนบาบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
(ฉบับร่าง) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผา่ นมา
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ผู้รับ ผิด ชอบหลั กสู ต รและอาจารย์ผู้ส อนในหลั กสู ต รได้มีการประชุ ม เพื่ อ น าข้อคิด เห็ น และข้อ แนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดมาพิจารณาและแก้ไข ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาไทยตามคาแนะนา
ของผู้ท รงคุณ วุฒิ เป็ น “หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร”
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาไทยตามคาแนะนา
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น “วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกาหนดอาหาร)” หรือ “วท.บ.
(โภชนาการและการกาหนดอาหาร)”
1.3 วิชาเอก
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการวิพากษ์ฯ
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขเป็น 134 หน่วยกิต
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้มีการเพิ่มเติมเอกสารบันทึกความร่วมมือฯ ในภาคผนวก ฉ
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพิ่มรายละเอียดตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการวิพากษ์ฯ
1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขเป็น “นักโภชนาการและนักกาหนดอาหาร
นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
1.9 ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒกิ ารศึกษา ของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้บรรจุทงั้ ชื่อของ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ และ อ.วิทวัส สัจจาพงศ์ ที่
มีผลงานการตีพมิ พ์ด้านโภชนาการด้วย
1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการวิพากษ์ฯ
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการวิพากษ์ฯ จึงมีการเรียบเรียงลาดับเนื้อหา และตัด
เนือ้ หาบางส่วนที่ไม่สอดคล้องออกไป
1.12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
1.13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามผลการวิพากษ์ คือ ปรัชญา คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์ และผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามผลการวิพากษ์ในหัวข้อกลยุทธ์และ
หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ในแผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เพิม่ รายวิชาภาษาไทยในหัวข้อปัญหาของนิสติ แรกเข้า
และแก้ไขงบประมาณตามแผน
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขจานวนหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร เรียงลาดับ
รายวิชาใหม่ แก้ไขหน่วยกิตให้ถูกต้อง เรียงลาดับรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่ แก้ไขคาอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรที่มีรหัสขึน้ ต้นด้วย 368...... และมีการแก้ไขการเรียงลาดับชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์พเิ ศษ อาจารย์ผสู้ อน
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีเพิ่มหัวการรายละเอียดสาหรับผูท้ ี่ต้องการสอบ
ใบรับรองการเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชี (กอ.ช)
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3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงาน หรือ
งานวิจยั โดยเพิม่ การอธิบายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางอาหารและโภชนาการ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการกลับไปตรวจสอบและทวนซ้าให้ตรงกับผลการเรียนรูท้ ี่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปตรวจสอบและทวนซ้าให้ตรงกับผลการเรียนรูท้ ี่
มหาวิทยาลัยกาหนด รายวิชาในหลักสูตร และหลักสูตรอื่นที่ให้บริการ
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรระบุกระบวนการทวนสอบให้เป็นไปตามแนวทางการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูข้ องนิสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การกากับมาตรฐาน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
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7.2 บัณฑิต
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
7.3 นิสิต
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
7.4 คณาจารย์
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
7.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
7.6 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
7.7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่ นตามผลการวิพากษ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง -ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่ งอื่นๆ -ไม่มีเลิกประชุมเวลา เวลา 16.00 น.
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…………………………………………………………
(ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์)
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ภาคผนวก ฌ
ประวัตแิ ละผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3636
โทรศัพท์
089-870-0522
wsajjapong@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
วท.ม. (ชีวเคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2547
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
Kanjana Pangjit, Payungsak Tantiphaipunwong, Wittawas Sajjapong, Somdet Srichairatanakool.
(2014). Iron-chelating, free radical scavenging and anti-proliferative activities of
Azadirachta indica. Journal of the Medical Association of Thailand, Volume 97, Number 4,
36-43.
วิท วั ส สั จ จาพงศ์ แ ละปรี ย า ลี ฬ หกุ ล ผลของการบริโ ภคอาหารโปรตี น สู งต่ อ น้ าหนั ก ตั ว และมวล
กล้ามเนื้อในวัยรุ่นชาย การประชุมวิชาการบัณ ฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
“สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน ” The 6th National and International
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Graduate Study Conference 2 0 1 6 “ Creative Multi-disciplnary Studies for Sustainable
Development” NGSC 2016 and IGSC 2016. The Graduate School, Silpakorn University
July 11-12, 2016.
-
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ภาคผนวก ญ
ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2560
2561
2562
2563

1

นางสาวชมนาด สิงห์หันต์

35707005xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา*
สาธารณสุขศาสตร์

1,260

1,260

1,260

1,260

2

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

17299001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา*
พฤกษศาสตร์

1,260

1,260

1,260

1,260

3

นางสาวนริศรา พันธุรัตน์

15499001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
ส.บ.

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา*
สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตินยิ มอันดับ 2)

1,260

1,260

1,260

1,260

4

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย

15399000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา*
เทคนิคการแพทย์

1,260

1,260

1,260

1,260

5

นายวิทวัส สัจจาพงศ์

35406001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

1,260

1,260

1,260

1,260

หมายเหตุ: *มีกอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT)
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ภาระงานสอนอาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

1

นายศุภชัย เจริญสิน

35599000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ม.
วท.บ.

2

นางสาวชมนาด สิงห์หันต์

35707005xxxxx

อาจารย์

3

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ

17299001xxxxx

4

นางสาวนริศรา พันธุรัตน์

5

ลาดับ

สาขาวิชา

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

ชีวเคมี
เคมี (เกียรตินยิ ม)

1,260

1,260

1,260

1,260

วท.ม.
วท.บ.

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
สาธารณสุขศาสตร์

1,260

1,260

1,260

1,260

อาจารย์

วท.ม
วท.บ

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
พฤกษศาสตร์

1,260

1,260

1,260

1,260

15499001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
สส.บ

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**
สาธารณสุขศาสตร์

1,260

1,260

1,260

1,260

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย

15399000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
เทคนิคการแพทย์

1,260

1,260

1,260

1,260

6

นายวิทวัส สัจจาพงศ์

35406001xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
เทคนิคการแพทย์

1,260

1,260

1,260

1,260

7

นายสุรศักดิ์ ใจเขียนดี

36698000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

ชีวเคมี
ชีววิทยา

1,260

1,260

1,260

1,260

หมายเหตุ: *มีกอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT)

