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Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     : 1403 

 ภาษาไทย        :    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

           สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

 ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :    วิทยาศาสตรบัณฑติ (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :    วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :    Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :    B.Sc. (Nutrition and Dietetics) 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

            จ านวนไม่น้อยกว่า 128 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตร ี4 ป ี

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

                  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

     โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (Theptarin Hospital) 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

      ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศกึษา 2560 ปรับปรุงจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัด 

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

      ครั้งที ่10/2559 วันที ่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

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

  8.1  นักโภชนาการและนักก าหนดอาหาร 

8.2 นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันการศกึษาหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    9.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 

1* นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 35707005xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

สาธารณสุขศาสตร์  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2549 

2* นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 17299001xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

พฤกษศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2558 

2554 

3* นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ 15499001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตนิยิมอันดับ 2)       

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2558 

2553 

4* นางสาวยุพา ชาญวกิรัย 15399000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2550  

5* นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 35406001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชีวเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2547 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร, **มกีอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวชิาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

        มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

                   การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 –2559) กรอบ

ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้น าการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาและ

สถานการณข์องประเทศไทยมาประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

   11.1.1 การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่าง

รวดเร็วและมีการปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ

เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มี

การแข่งขันสูง ลักษณะการท างานต้องเร่งรีบ เพื่อให้รองรับกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงานต้อง

ท างานหนักมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค

อาหารที่น ามาซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ดังนั้น การได้รับอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมจึงมีบทบาทใน

การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบ าบัดโรค  

 11.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงลักษณะก าลังแรงงานที่มี

แนวโน้มให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับจ านวนผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จาก 10.3 ลา้นคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 ซึง่สะท้อนให้

เห็นถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มี

รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ยด้านสุขภาพในโรงพยาบาล ดังนั้น การใช้อาหารและโภชนาการจะช่วยลด

ภาวะแทรกซ้อนของโรค บ าบัด และฟื้นฟูร่ายกายให้แข็งแรง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการรักษาทาง

การแพทย์ให้ประสบผลส าเร็จได้ จึงท าให้ผู้สูงอายุกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของก าลังแรงงานที่มี

ประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ 

11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันประชากรไทยยังคงเผชิญกับปัญหาด้านสาธารณสุขซึ่งมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ าที่เป็นผลกระทบจากความเสื่อมด้านอนามัย 

สิ่งแวดล้อมและการด าเนินชีวิตประจ าวัน ประกอบกับการเพิ่มขึน้ของประชากรสูงอายุ ส่งผลใหต้้องมีการ
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เตรียมพร้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสและทิศทางของการ

ประกอบอาชีพในการให้บริการทางด้านผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ท าให้สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สังคม

แหง่การรักษา และส่งเสริมสุขภาพ อันเห็นได้จากการขยายของตลาดสินค้าผลติภัณฑเ์สริมสุขภาพ และ

กระแสนิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางโภชนาการในการป้องกัน และการ

บ าบัดโรคด้วยอาหาร ด้วยเหตุนี้จึงท าให้อาหารมีบทบาทในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสของ

ประเทศไทยในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ เพื่อป้องกันและ

บ าบัดก่อนการเกิดโรค 

 จากสถิติในปัจจุบันพบผู้เสียชีวติด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจ านวนมากและยังมีผู้ป่วยที่เป็น  

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 

และโรคมะเร็ง ตลอดจนโรคอื่น ๆ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องท าให้มีภาวะ

ทุพโภชนาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพและชีวิตของคนไทย ประกอบกับการที่ผู้ป่วยมีภาวะ

โภชนาการที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการรักษา หรือขาดการเข้าถึงข้อมูลทางโภชนาการและการปฏิบัติตัวที่

ถูกต้อง อาจยิ่งส่งผลให้อาการป่วยทรุดหนักลงและเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นนักก าหนดอาหารที่มีความรู้

และความช านาญในการก าหนดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อป้องกัน และบ าบัดให้เหมาะสมกับ

ความต้องการทางร่างกายของผู้ป่วยโรคต่างๆ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติแก่คนปกติ 

เพื่อให้มีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค จากการใช้ชีวิตและวิธีการบริโภคนิสัยที่ไม่

เหมาะสม จงึมบีทบาทส าคัญในปัจจุบัน และมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

     การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เน้น

ประเด็นการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ซึ่งมุง่การส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การ

ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ การพัฒนาคุณภาพการบริการและการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และ

สาธารณสุข โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ระบบประกันสุขภาพ และการสร้างหลักประกันสุขภาพซึ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

จะท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น จากการมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และแผน

ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่เน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ตลอดจนปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงการมีพืน้ฐานความรู้ ที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

        เป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและ

การก าหนดอาหาร คือการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ

สังคมทางด้านสาธารณสุข โดยเน้นการปลูกฝังความรู้ให้แก่ประชาชนในแง่ของการป้องกันและบ าบัด

โรค และการมีสุขภาพดี บนพื้นฐานของการมีภาวะทางโภชนาการที่เหมาะสม อันจะเป็นการส่งเสริม

สุขภาพ ลดการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นผลต่อการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และเป็นผลดีต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรฯจะมีความหลากหลายของเนื้อหา

รายวิชาซึ่งนิสิตสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ และใช้เป็นพื้นฐานหลักในการประกอบ

อาชีพภายหลังส าเร็จการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้นักโภชนาการ และนักก าหนดอาหารที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ทางด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารทั้งในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  สถาบันการศกึษาที่มี

การเปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตลอดจนสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น 

คลินิกควบคุมน้ าหนัก สถานบ าบัดดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (สปา) สถานเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กาย เป็นต้น จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้ เพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของสังคมในปัจจุบัน และ ในอนาคต  
 

           12.2  ความเกี่ยวข้องพันธกิจของสถาบัน 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร เป็นหลักสูตร

ที่มวีัตถุประสงค์สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กล่าวว่า “วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนา เพื่อสุขภาวะ

ของชุมชน” และพันธกิจของคณะในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ

แก่ชุมชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสนองตอ่ความตอ้งการของชุมชนและประเทศ  
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

                   13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English  

3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management  

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวิต  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

  

13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

              13.1.2.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

 241111  คณิตศาสตร์ 1               3(2-2-5) 

   Mathematics I 

 242103   เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                  4(3-3-8) 

   General and Organic Chemistry 
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243211  เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

    Cell and Molecular Biology   

244104   ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                3(2-3-6) 

   Life Science Physics 

247111   ชีวสถิติ                3(2-2-5)  

   Biostatistics 

 

                      13.1.2.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ 

   366213    พยาธิวิทยา       3(3-0-6) 

    Pathology 

 

                      13.1.2.3  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

     341334    เภสัชวทิยาเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

   Basic Pharmacology 

 

 13.1.2.4  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาจุลชวีวิทยาและ 

   ปรสิตวทิยา 

     361203    จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา   3(2-3-6) 

   Microbiology and Parasitology 

 

13.1.2.5  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

     363221     กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน   3(2-3-6) 

   Basic Anatomy 

 

13.1.2.6  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาสรีรวทิยา 

     367201    สรีรวทิยาพืน้ฐานของมนุษย์   3(2-3-6) 

   Basic Human Physiology 
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 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่มี 

 

   13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 368200    โภชนบ าบัด     3(3-0-6) 

   Nutritional therapy 
 

  13.4  การบริหารจัดการ 

         13.4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม  

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน

ประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) ผู้จัดการรายวิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชา ท าหน้าที่ ดูแลการจัดการเรียนการสอน

ให้เป็นไปตามแผนการสอนของรายวิชา 

4) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 
 

 13.4.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 1)  ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละคณะจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโดยมีการ

แต่งตั้งผู้จัดการ และผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลการศกึษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

 2)  มีการแต่งตั้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ติดตามผลการเรียนการสอน และ

การประเมนิ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1   ปรัชญาของหลักสูตร   

      โภชนาการและการก าหนดอาหารเป็นศาสตร์ที่ประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านอาหาร 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร น าไปสู่การมสีุขภาวะที่ดีของชุมชน  
 

1.2  ความส าคัญ   

            หลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากร ด้าน

โภชนาการเฉพาะทาง เนื่องจากสังคมมีความจ าเป็น ต้องได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง 

เกี่ยวกับโภชนาการและการปฏิบัติตัวในการใช้อาหารเป็นเครื่องมือป้องกัน บ าบัด และส่งเสริม

สุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และแผนยุทธศาสตร์

สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563 ที่เน้นการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน โดยมุ่งเนน้ให้ประชาชนมพีืน้ฐานความรู้ ที่สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้  
 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่ อผลิตบัณฑิตที่ มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพ

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฏี

ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริม ป้องกัน บ าบัดรักษา และฟื้นฟู

สุขภาพของชุมชน  

            1.3.3  เพื่อให้บัณฑติมีทักษะในการค้นคว้า วจิัยด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

และสามารถน าความรู้วจิัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดขีองชุมชน 
 

1.4  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

บัณฑิตโภชนาการและการก าหนดอาหาร มีความรู้ ทักษะและสามารถประยุกย์ใช้

ความรู้ด้านโภชนาการและการก าหนดอาหารในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและบ าบัดโรค เพื่อ

น าไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของชุมชน 
 

1.5  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.5.1 จัดระบบงานบริการอาหารในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลทุกระดับ 

หนว่ยบริการสุขภาพอื่นๆ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
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1.5.2 ประยุกต์ใช้หลักการทางโภชนาการคลินิก โภชนบ าบัดทางการแพทย์ และ

โภชนาการชุมชนเพื่อป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟูโรคที่เกี่ยวข้องในระดับบุคคล และชุมชน 

1.5.3 มีทักษะในการค้นคว้า วิจัยด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร และสามารถ

น าความรูว้ิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

1.5.4 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.5.5 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นนักโภชนาการ และนักก าหนดอาหาร 

 



12 

 

   

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. มีการปรับปรุงหลักสตูรทุก 5 ป ี

 

 

  

1.1. มีระบบและกลไกในการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร 

-  มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร 

1.2 มีการประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

- ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

- อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษา 

- ระดับความพงึพอใจของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี  

- รายงานผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.3 ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างๆ 

- บันทึกข้อตกลงความรว่มมอื

ระหว่างหน่วยงาน (Memorandum of 

Understanding; MOU) 

- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

รว่มกัน 

2. มีการประเมินกระบวนวิชาทุกปี  

 

2.1 มีระบบและกลไกในการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานของ

กระบวนวิชา 

มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา 

มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณภ์าคสนาม 

มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร 

2.2 การประเมินกระบวนวิชา  

 

 

ผลการประเมินกระบวนวิชา 

ประกอบด้วยด้านเนือ้หา การจัดการ

เรยีนการสอน และการประเมนิผล 

2.3 การประเมินผู้สอน ผลการประเมินผูส้อน 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

3. มีการพัฒนาอาจารย ์ 3.1  สนับสนุนทุนการศึกษาแก่

อาจารยใ์ห้มีคุณวุฒทิี่สงูขึน้ (ทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ) 

อัตราส่วนคุณวุฒิ ของอาจารย์ที่

ป ร ากฏ ใน เอ กส ารอั ต ราก าลั ง

อาจารย์ของคณะ ฯ 

3.2 ส่งอาจารย์ไปเข้าร่วมประชุม

ฝึกอบรม หรือท าวิจัยเพื่อพัฒนา

ตนเอง และสาขาวิชาฯ 

การน าเสนอรายงาน หรือผลการ 

วิจัยภายหลังปฏิบัตหิน้าที่ส าเร็จ ด้วย

โปสเตอรห์รอืการบรรยาย 

3.3 ผลักดันให้อาจารย์มีต าแหน่ง 

ทางวิชาการทีสู่งขึน้ 

อัตราส่วนอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

4. มีการพัฒนานิสติ 4.1  ส่งนิสิตไปฝึกงานหรืออบรมใน

สถานพยาบาลเพื่อให้ได้รับประสบ 

การณ์และสัมผัสกับบรรยากาศของ

การปฏิบัติงานจรงิ 

ใบรับรองการเขา้ฝึกงานและรายงาน

ผลการฝึกงานของนสิิต 

 

 

4.2  สนับสนนุใหน้ิสติได้บริการ

วิชาการให้โภชนศึกษาแก่ชุมชนใน

พืน้ทีใ่กล้เคียง 

ผลการด าเนนิงานในรูปแบบของ

โครงการในแผนปฏิบตัิการของ

คณะฯ    
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1  ระบบ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ ไขเพิ่ม เติม  (ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2                

ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 

(ภาคการศกึษาฤดูร้อน 9 สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

  ม ี(ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 9 สัปดาห์ 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 

 1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1  วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

ภาคการศกึษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม   
 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

              เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
 ข้อ  4  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 4.1  ส าเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

 4.2  ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 4.3  เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 4.4  ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ 

 4.5  ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลอ่อกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ 

 ข้อ  5  การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 

      5.1  มหาวิทยาลัยจะท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า 

เข้าเป็นนิสิตเป็นคราวๆ ไป ตามประกาศ และรายละเอยีดที่มหาวิทยาลัย หรือที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
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        5.2  มหาวิทยาลัยอาจท าการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปรญิญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าเข้าเป็นนิสิต เพื่อศึกษาขอรับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบ หรือตาม

เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ 
 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

      เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1  พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทยที่ค่อน 

ข้างออ่น 

  2.3.2  ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ 

  2.3.3  การปรับตัวใหเ้ข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย   

     2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1  จัดโครงการอบรม แนะแนว และสอนเสริมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตรใ์ห้แก่นสิิต 

 2.4.2  จัดหาแหลง่ทุนสนับสนุนให้นสิิต  

2.4.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย การ        

วางเป้าหมายชีวิต และการแบ่งเวลา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ 

นิสติทุกคนเพื่อดูแล ตักเตอืน และให้ค าแนะน า 

 

2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

 

3,240,000 

 

3,598,800 

 

3,850,716 

 

4,120,267 

 

4,408,686 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

150,000 

100,000 

400,000 

200,000 

 

150,000 

150,000 

420,000 

200,000 

 

175,000 

200,000 

440,000 

250,000 

 

175,000 

250,000 

460,000 

250,000 

 

175,000 

300,000 

480,000 

300,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

1,500,000 

 

2,000,000 

 

2,500,000 

 

3,000,000 

 

3,500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 300,000 350,000 285,000 360,000 435,000 

5. ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 

รวมรายจ่าย 5,942,500 6,921,300 7,753,216 8,640,767 9,651,186 

 

2.7   ระบบการศึกษา 

                  แบบช้ันเรียน 

                  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

     แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

     แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

     อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8   การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

       เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 128 หนว่ยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   1.1 วิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 วิชาศกึษาทั่วไปเลือก  

ไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 

21 หนว่ยกิต 

9 หนว่ยกิต 

30 หน่วยกิต 

30 หนว่ยกิต 

- 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

    2.1 วิชาแกน 

          2.1.1 วชิาพืน้ฐานทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

          2.2.2 วชิาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

    2.2 วิชาเอก 

          2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

          2.2.2 วชิาเอกเลือก     

ไม่น้อยกว่า 72

หน่วยกิต 

92 หน่วยกิต 

 

38 หนว่ยกิต 

 

26 หนว่ยกิต 

 

22 หนว่ยกิต 

6 หนว่ยกิต 

92 หน่วยกิต 

 

34 หนว่ยกิต 

 

22 หนว่ยกิต 

 

30 หนว่ยกิต 

6 หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 128 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  

      1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   จ านวน        30 หน่วยกิต 

 

001101  การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

 Ready English  

3(2-2-5) 

001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

3(2-2-5) 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

002202  สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

004101  ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า                  94 หน่วยกิต 
      

2.1 วิชาแกน   

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  34 หน่วยกิต 

 

241111 คณิตศาสตร์ 1                3(2-2-5)

  Mathematics I 

242103  เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                  4(3-3-8)

 General and Organic Chemistry 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล   3(3-0-6) 

 Cell and Molecular Biology   

244104  ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                3(2-3-6)                

   Life Science Physics 

247111  ชีวสถิติ                3(2-2-5)  

   Biostatistics 

366213   พยาธิวิทยา       3(3-0-6) 

   Pathology 

341334  เภสัชวทิยาเบือ้งต้น    3(3-0-6) 

   Basic Pharmacology 

361203   จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา   3(2-3-6) 

   Microbiology and Parasitology 

363221   กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน    3(2-3-6) 

   Basic Anatomy 

365212  ชีวเคมีพืน้ฐาน      3(2-3-6) 

 Basic Biochemistry 

367201   สรีรวทิยาพืน้ฐานของมนุษย์   3(2-3-6) 

   Basic Human Physiology 
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    2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน              22 หน่วยกิต 

 

368110   อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน   2(2-0-4) 

             Food and Basic Nutrition 

368111    โภชนาการในวัฏจักรชวีิต    3(3-0-6) 

               Nutrition in Life Cycle 

368212          วิทยาศาสตรก์ารประกอบอาหาร   3(2-3-6) 

                      Science of Cooking 

        368213          หลักการประกอบอาหาร    3(2-3-6) 

                     Principle of cooking 

        368214          วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร   3(2-3-6) 

                      Food Science and Technology 

        368315          โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม   3(3-0-6) 

       Human Nutrition and Metabolism  

  368330        ระเบียบวิธีวิจัย     3(2-3-6) 

   Research Methodology      

  368316          อาหารปลอดภัยและสุขาภบิาลอาหาร  2(1-3-4) 

                      Food Safety and Food Sanitation 

     

  2.2 วิชาเอก  

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ             30  หน่วยกิต 

       

368320   การประเมนิภาวะโภชนาการ   3(2-3-6) 

  Nutritional Assessment  

368321   โภชนาการและการก าหนดอาหาร   3(2-3-6) 

Nutrition and Dietetics   

 368322   การจัดการการบริการอาหาร   3(2-3-6) 

Food Service Management   

368323   การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ   3(2-3-6) 

           Nutritional Counseling   
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368324   จรรยาบรรณทางวิชาชีพ นักโภชนาการ  1(1-0-2)

    และนักก าหนดอาหาร 

    Professional Ethics of Nutritionists and Dietitians  

368325   โภชนาการชุมชน    3(2-3-6) 

    Community Nutrition  

368331  การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 

    Field Experience in Community Nutrition 

368332    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง 

    โภชนาการและการก าหนดอาหาร              

     Field Experience in Nutrition and Dietetics        

368426   โภชนาการทางคลินิก    3(2-3-6) 

    Clinical Nutrition 

368427    โภชนบ าบัดทางการแพทย์   3(2-3-6) 

    Medical Nutrition Therapy 

368433   ปัญหาพเิศษทางอาหารและโภชนาการ  1 (0-3-2) 

       Special Problem in Food and Nutrition 

368434   สัมมนา      1(0-2-1) 

    Seminar  

368435   การฝึกงานด้านโภชนาการ   6 หนว่ยกิต 

    และการก าหนดอาหาร*         (ไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 

            Professional Training in Nutrition and Dietetics  

368436   การศกึษาอิสระ*    6 หนว่ยกิต               

   Independent Study   

 368437     สหกิจศึกษา*                                            6 หนว่ยกิต 

              Co-operative Education    

 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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                  2.2.2   วิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต    

     

368340 การก าหนดอาหารอาเซียน   3(2-3-6) 

  Asian Food Dietetics  

368341 โภชนาการส าหรับนักกีฬา   3(2-3-6) 

  Sports Nutrition 

368342  ผลติภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ    3(2-3-6) 

Health Food Products  

        368343   องค์การและการจัดการ    3(2-3-6) 

Organization and Management  

 368344  โภชนาการส าหรับผูสู้งอายุ    3(2-3-6) 

Nutrition for Aging 

 

         3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 จ านวน   6  หน่วยกิต 

                  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 
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 3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

 

001102 

 

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English  

3(2-2-5) 

004101  

 

ศลิปะในการด าเนินชีวติ   

Arts of Living 

3(2-2-5) 

241111   

 

คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics I 

3(2-2-5) 

242103  

 

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

 

368110   

 

อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 

Food and Basic Nutrition 

2(2-0-4) 

รวม   15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

001103 

 

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง   

Explorative English 

3(2-2-5) 

001101 

 

การใชภ้าษาไทย    

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม    

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

243211 

 

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 

 

244104 

 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6) 

 

368111 

 

โภชนาการในวัฏจักรชวีิต 

Nutrition in Life Cycle 

3(3-0-6) 

รวม 18  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
 

001204    

 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

004201    

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

002201    

 

พลเมอืงใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

361203   

 

จุลชีววิทยาและปรสิตวทิยา 

Microbiology and Parasitology 

3(2-3-6) 

365212   

 

ชีวเคมีพืน้ฐาน 

Basic Biochemistry 

3(2-3-6) 

368212   

 

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร  

Science of Cooking 

3(2-3-6) 

 

368213   

 

หลักการประกอบอาหาร   

Principle of cooking 

3(2-3-6) 

 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

003201    

 

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

002202  

 

สังคมพหุวัฒนธรรม   

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

341334   

 

เภสัชวทิยาเบือ้งต้น 

Basic Pharmacology 

3(3-0-6) 

363221   

 

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Anatomy 

3(2-3-6) 

367201   สรีรวทิยาพืน้ฐานของมนุษย์ 

Basic Human Physiology 

3(2-3-6) 

368214   

 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

Food Science and Technology 

3(2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

247111     

 

ชีวสถิติ 

Biostatistics 

3(2-2-5) 

366213   พยาธิวิทยา       

Pathology 

3(3-0-6) 

 

368315    โภชนาการมนุษย์และเมแทบอลิซึม   

Human Nutrition and Metabolism 

3(3-0-6)  

 

368320   

 

การประเมนิภาวะโภชนาการ 

Nutritional Assessment 

3(2-3-6) 

 

368321   

 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

Nutrition and Dietetics 

3(2-3-6) 

 

xxxxxx     

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

   

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

368316   

 

อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 

Food Safety and Food Sanitation 

2(1-3-4) 

368322   

 

การจัดการการบริการอาหาร 

Food Service Management 

3(2-3-6) 

368323   

 

การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ 

Nutritional Counseling 

3(2-3-6) 

368324   

  

จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ  

และนักก าหนดอาหาร 

Professional Ethics of Nutritionists and Dietitians 

1(1-0-2) 

 

 

368325   

 

โภชนาการชุมชน 

Community Nutrition 

3(2-3-6) 

368330   

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-3-6) 

368xxx    

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-3-6) 

 

368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน                   ไม่น้อยกว่า 150 ช่ัวโมง 

Field Experience in Community Nutrition  

 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

368332   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพโภชนาการ        ไม่น้อยกว่า 350 ช่ัวโมง 

 และการก าหนดอาหาร         

   Field Experience in Nutrition and Dietetics         

     

หมายเหตุ      นิสิตต้องผ่านรายวิชา 368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน และ

รายวิชา 368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร รวมกันไม่

น้อยกว่า 500 ช่ัวโมง     
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 
 

368426   

 

โภชนาการทางคลินกิ 

Clinical Nutrition 

3(2-3-6) 

368427   

 

โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 

Medical Nutrition Therapy 

3(2-3-6) 

 

368433   

 

ปัญหาพเิศษทางอาหารและโภชนาการ 

Special Problem in Food and Nutrition 

1(0-3-2) 

 

368434   

 

สัมมนา   

Seminar 

1(0-2-1) 

 

368xxx    

 

วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-3-6) 

xxxxxx     

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

รวม 14 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาปลาย 
 

368435   

 

การฝึกงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร*                  6 หนว่ยกิต 

Professional Training in Nutrition and Dietetics     (ไม่น้อยกว่า 400 ช่ัวโมง) 

368436   

 

การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต               

 

368437   

 

สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หนว่ยกิต 

รวม   6 หน่วยกิต 

*ให้นิสติเลอืกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

    นิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 368434 การฝึกงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ต้อง

ผ่านรายวิชาเอกจ านวน 30 หน่วยกิต ผ่านรายวิชา 368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน 

และรายวิชา 368332 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

001101 การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การ

จับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง

ความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม       3(2-2-5)

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคล

อื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผน

เดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า 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  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการ

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  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการ

ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ 

การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 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 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึก

สาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย 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 กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก 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 การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้

ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 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

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ 

การวางแผนและการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน 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 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการ

อารมณ ์

 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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ 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 

  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต

และฟังก์ชันก์อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

            Limits and continuity of functions, derivative and integral of algebraic and 

transcendental functions, applications of derivatives and integral 

 

242103  เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์                      4(3-3-8) 

  General and Organic Chemistry 

  ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์  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. 

หมายเหต:ุ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบ าบัดเปิดเฉพาะเทอม 1 

 

243211  เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล    3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์  องค์ประกอบทางเคมีพื้นฐานของ

สิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การท างานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและ

หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์  การแสดงออกของสารพันธุกรรม  

สรีรวทิยาของเซลล์  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 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ          3(2-3-6) 

Life Science Physics 

        หน่วยและการวัด จลนศาสตร์และพลศาสตร์การเลื่อนต าแหน่งและการหมุน 

งาน พลังงานและก าลังของร่างกาย คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ 

กลศาสตร์และคุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ฟิสิกส์ของการหายใจ ความร้อนและอุณ

หพลศาสตร์ คลื่นเสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และทัศนอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิกส์

เบือ้งตน้ ชีวไฟฟ้า ฟิสิกส์ของรังสี ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นวิเคลียร์ 

        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  ชีวสถติิ                 3(2-2-5)  

Biostatistics 

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวัน สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์

ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น  การทดสอบด้วยไค

ก าลังสอง และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะหแ์ละแปลผล  

 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 

  บทน าสู่เภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียม ลักษณะและวิธีการให้ยา การค านวณ

ขนาดของยา และกฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ ที่มี



38 

 

   

 

ความผิดปกติ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า ข้อควรระวังและปฏิกิรยิา

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   จุลชวีวิทยาและปรสิตวิทยา     3(2-3-6) 

              Microbiology and Parasitology          

             ชนิด รูปร่าง ลักษณะของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย การเกิด

โรค ระบาดวิทยา การป้องกันการเกิดโรค การควบคุม และการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์

และปรสิต  การตดิเชื้อและกลไกการตา้นทานตอ่การตดิเชื้อ 

       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 าสูกายวิภาคศาสตรพื้นฐานและเซลลวิทยา เนื้อเยื่อบุผิวและเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพัน ระบบปกคลุมรางกาย ระบบโครงรางของรางกาย ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท 

ระบบรับความรูสึกและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบน้ าเหลือง

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 ชีวเคมีพื้นฐาน       3(2-3-6) 

  Basic Biochemistry 

 หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ 

คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการท 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 และอวัยวะในโรคหรอืความผิดปกติต่างๆ ได้แก่ 

การบาดเจ็บและการตายของเซลล์  การอักเสบและการซ่อมแซม  ความผดิปกติของระบบการ

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 สรีรวทิยาพื้นฐานของมนุษย์      3(2-3-6) 

  Basic Human Physiology 

 หน้าที่  กลไกทางสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ สรีรวิทยาของเซลล์  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 าคัญอาหารและโภชนาการ แนวทางการเลือกบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารแลกเปลี่ยน มหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ความต้องการ

พลังงานประจ าวัน ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ โภชนบ าบัดเบื้องต้น 

ผลติภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

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 

การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิต ความต้องการ

พลังงาน สารอาหาร และการจัดอาหารใหเ้หมาะสมในแต่ละวัย ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก 

วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร วัยชรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระ

ของแต่ละกลุ่มวัย โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและโภชนาการการกีฬา และ

โภชนาการส าหรับนักมังสวิรัติ 
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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 โภชนบ าบัด       3(3-0-6) 

 Nutritional therapy  

ความส าคัญของโภชนาการต่อการบ าบัดโรค ความต้องการพลังงานและ

สารอาหารในแต่ละวัย สมดุลพลังงาน ภาวะทุพโภชนาการ กระบวนการดูแลทางโภชนาการ 

โภชนบ าบัดเบื้องต้น ความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โภชนบ าบัด

เบือ้งตน้ ส าหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ 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

วิเคราะห์สารอาหาร การทดลองอาหารตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ

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

และวิธีการในการช่ังตวงอาหาร การใช้เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ การประกอบอาหารจาก

เนื้อสัตว์ การประกอบอาหารจากผักและผลไม้ การประกอบอาหารจากธัญพืชและแป้ง การ

ประกอบอาหารจากน้ ามันและไขมัน 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 ลักษณะความส าคัญของการ

แปรรูปอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหารของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวและขณะประกอบอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารและการหมัก การรักษาคุณภาพของ

อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร การประเมินคุณภาพของอาหาร เทคโนโลยีการ

ผลิตอาหาร การเน่าเสียของอาหาร การใช้สารเคมีในการถนอมและการผลิตอาหาร การ

ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 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 

  หลักการและความส าคัญของโภชนาการเชิงชีวเคมีในมนุษย์ ความส าคัญของ

สารอาหารต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ การย่อย การดูดซึม และใช้สารอาหารในร่างกาย การ

เปลี่ยนแปลงเชิงชีวเคมีของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร เมแทบอลิซึมผสมผสาน ของเหลว

และอิเล็กโตรไลต์ในร่างกาย สมดุลพลังงาน ภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติเชิงชีวเคมี 

และผลของสารอาหารตอ่การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  

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  

หลักการสุขาภิบาลอาหาร เส้นทางการผลิตอาหารให้ปลอดภัย การจัดการ

ความปลอดภัยอาหารส าหรับงานบริการอาหาร สุขลักษณะของสถานที่และบุคคล การจัดการ

ของเสีย การดูแลรักษาเครื่องมอือุปกรณ์ มาตรฐานอาหาร ข้อก าหนดด้านอาหาร  

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 

    หลักการและความส าคัญของการประเมินภาวะโภชนาการ ปัญหาทุพ

โภชนาการของสารอาหารหลักและสารอาหารรอง วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะ

โภชนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินทางโภชนาการในแต่ละบุคคล 

กลุ่ม และระดับชุมชน การประเมินภาวะทางโภชนาการ โดยการวัดสัดส่วนร่างกาย การ

ประเมินผลการตรวจทางชีวเคมี การประเมินทางคลินิก การประเมินอาหารที่บริโภคและ
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วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของสารอาหาร การแปลผลข้อมูลจากการประเมินทาง

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 โภชนาการและการก าหนดอาหาร     3(2-3-6) 

             Nutrition and Dietetics 

  หลักการและความส าคัญของโภชนาการและการก าหนดอาหาร อาหารทั่วไป

ในโรงพยาบาล  อาหารเฉพาะโรค การค านวณรายการอาหารแลกเปลี่ยน การก าหนดพลังงาน

และสารอาหาร การจัดอาหารส าหรับบุคคล 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 การวางแผนจัดท าเมนู การจัดซื้อวัตถุดิบอาหาร เลือกซื้อและการ

จัดเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร การปรุงประกอบและการควบคุมการผลิตอาหาร การ

ควบคุมบัญชี การควบคุมการจัดส่งอาหาร และการจัดการบริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

ในโรงพยาบาลหรอืสถานประกอบการ 

 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  การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ     3(2-3-6) 

              Nutritional Counseling 

หลักการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ ทฤษฎีการใหค าปรึกษา เทคนิคและ

วิธีการใหค าปรึกษาดานโภชนาการแกบุคคลและชุมชน การสื่อสารในที่สาธารณะและการจัด

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การใหค าปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้ค าปรึกษาในแตล่ะชวงวัย  การให้

ค าปรึกษาส าหรับโรคเรือ้รังและโรคที่สัมพันธ์กับทุพโภชนาการ  

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   จรรยาบรรณทางวชิาชีพนักโภชนาการ    1(1-0-2) 

 และนักก าหนดอาหาร  

  Professional Ethics of Nutritionists and Dietitians 

                    บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักก าหนดอาหาร ขอบเขต 

ความรับผิดชอบของนักก าหนดอาหารในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาท

วิชาชีพ การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  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  

  การวินิจฉัยโภชนาการชุมชนและระบาดวิทยา การประเมินสถานการณ์ทาง

โภชนาการโดยรวมของประเทศและชุมชน ปัจจัยของการเกิดปัญหาโภชนาการและการป้องกัน 

การประยุกต์ใช้วิธีการทางโภชนาการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการ แนวทาง

ส าหรับการให้ค าแนะน า 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    ระเบียบวิธีวจิัย      3(2-3-6) 

              Research Methodology 

ความหมายและประเภทการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวคิดวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปใน

การวิจัย การวิเคราะห์ การประเมินผล การอ่านรายงานการวิจัยอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน

และกระบวนการวิจัย จรยิธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย 

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 และทักษะในงานโภชนบ าบัดและ

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 

 และการก าหนอาหาร     

   Field Experience in Nutrition and Dietetics         

การฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ทักษะด้านโภชนคลินิก โภชนาการชุมชน และการ

บริหารจัดการอาหารในโรงพยาบาล 

  Training and learning skill of clinical nutrition, community nutrition, and food 

service management in hospital 
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368340   การก าหนดอาหารอาเซียน     3(2-3-6) 

 Asian Food Dietetics  

ค าจ ากัดความและแนวคิดพื้นฐานของวัฒนธรรม วิวัฒนาการอาหารและการ

รับประทานอาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มอาเซียน อาหารกับการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม อาหารประจ าชาติอาเซียน ส่วนประกอบและวิธีการปรุงประกอบอาหารในอาเซียน 

ปัจจัยที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการก าหนดอาหารของอาเซียน 

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          โภชนาการส าหรับนักกีฬา     3(2-3-6) 

              Sports Nutrition 

บทบาทของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร ผลกระทบของน้ า สารน้ า วติามิน

และเกลือแร่ต่อสมรรถนะของร่างกาย อาหารและโภชนาการในช่วงฝึกซ้อม ช่วงแข่งขัน และ

ช่วงการฟื้นตัวหลังออกก าลังกาย ข้อค านึงทางด้านโภชนาการส าหรับนักกีฬาแต่ละประเภท 

โภชนาการและวิธีการช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการกีฬา และผลติภัณฑ์เสริมอาหารกับการกีฬา 

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

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาด ความรู้เกี่ ยวกับการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพและ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คุณค่าทางโภชนาการและการให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผล

การใช้ผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพและผลข้างเคียง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ

สุขภาพ กฎหมายการใชผ้ลติภัณฑ์  

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 รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับองค์การหลัก และ

วิธีการจัดองค์การ การก าหนดอ านาจหน้าที่ในองค์การ หลักการและหน้าที่ของการจัดการ 

การวางแผน การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการจูงใจ การติดตามและควบคุม พฤติกรรม

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   โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ      3(2-3-6) 

    Nutrition for Aging 

สถานการณ์ผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหา

โภชนาการของผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ การดูแลอาหารบริโภคใน

ผู้สูงอายุ บทบาทของครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุขเพื่อการด าเนินงานโภชนาการ

ของผู้สูงอายุ ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่จ าเป็นพิเศษส าหรับแต่ละช่วงอายุของวัย

ชรา การประเมินภาวะโภชนาการในผูสู้งอายุ การวิเคราะห์อิทธิพลของวิตามิน และอาหารเสริม

ส าหรับผู้สูงอายุ การใชป้ระโยชน์สมุนไพรเพื่อรักษาโรค อาหารและความเช่ือดัง้เดิม  

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 
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368426 โภชนาการทางคลินิก      3(2-3-6) 

               Clinical Nutrition 

  ความสมดุลระหว่างการได้รับและความต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคหรือการเจ็บป่วย ภาวะวิกฤต กระบวนการดูแลทาง

โภชนาการ บันทึกแผนการดูแลทางโภชนาการ การให้โภชนบ าบัดทางระบบทางเดินอาหาร 

การให้อาหารทางสายให้อาหาร การให้โภชนบ าบัดทางหลอดเลือดด า ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สารอาหารกับยาที่ให้ผ่านระบบทางเดินอาหารและหลอดเลือดด า ผลิตภัณฑ์อาหารทาง

การแพทย์ โภชนาการทางเลือกที่สัมพันธ์กับโรค ค าศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

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 โภชนบ าบัดทางการแพทย์     3(2-3-6) 

               Medical Nutrition Therapy  

หลักการและความส าคัญของการให้โภชนบ าบัดทางการแพทย์ การให้โภชน

บ าบัดทางการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ส าคัญ ได้แก่ โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ภาวะ

ขาดสารอาหาร เมตาบอลิกซินโดรม โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะ

ความผดิปกติของไขมันในเลือด โรคความดันโลหติสูง 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 

 การศึกษาปัญหาด้านอาหารและโภชนาการ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์

ข้อมูล การแปลผลขอ้มูล การอภิปรายและสรุปผล การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย  

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  

  การน าเสนอและอภิปรายผลในประเด็นปัญหาหรือได้รับความสนใจทางด้าน

โภชนาการหรือการก าหนดอาหารจากการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 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   การฝึกงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร  6 หน่วยกิต 

   Professional Training in Nutrition     (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง) 

   and Dietetics 

รายวิชาบังคับก่อน : 368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน 

             368332  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ 

ก าหนอาหาร     

Prerequisite   : 368331   Field Experience in Community Nutrition  

     368332 Field Experience in Nutrition and Dietetics 

การฝกึปฏิบัติ เรียนรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพในงานโภชนบริการ โภชน

บ าบัดทางการแพทย์ การใหค้ าปรึกษาและใหค้วามรู้ดา้นโภชนาการในระดับชุมชนและบุคคล และงาน

อื่นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการในโรงพยาบาลและองค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 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   

การน าเสนอ และการอภปิรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรอืการก าหนดอาหารทางการแพทย์ 

   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 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับ

โภชนาการหรือการก าหนดอาหารในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ 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.  เลขสามล าดับแรก    หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4     หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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. เลขในล าดับที่ 5        หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 เลข  0 หมายถึง   หมวดรายวิชาบริการ 

 เลข  1 หมายถึง   หมวดรายวิชาทางอาหารและโภชนาการ 

 เลข  2 หมายถึง   หมวดรายวิชาทางโภชนบ าบัด 

 เลข  3 หมายถึง   หมวดรายวิชาทางการวิจัยและฝกึงาน 

 เลข  4 หมายถึง   หมวดรายวิชาเอกเลือก 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวชิาของเลขรหัสตัวที่  5 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1* นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 35707005xxxxx อาจารย์ วท.ม.  

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

สาธารณสุขศาสตร์  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2549 

2* นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 17299001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

พฤกษศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2558 

2554 

3* นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ 15499001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

ส.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

สาธารณสุขศาสตร์ (เกียรตนิยิมอันดับ 2)       

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2558 

2553 

4* นางสาวยุพา ชาญวกิรัย 15399000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2550 

5* นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 35406001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2547 

 

 

 

 

 

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

CDT) 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. 

1 นางสาวปรียา ลีฬหกุล รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

โภชนศาสตร์ 

โภชนศาสตร์ 

พยาบาลศาสตร์ 

2533 

2527 

2524 

2 นางสาวชนดิา  ปโชติการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.P.H. 

M.S. 

วท.บ. 

Human Nutrition 

Public Health 

Food Science and Technology 

ชวีวทิยา 

2528 

2533 

2525 

2523 

3 นางมณฑิรา อนิจ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

บริหารศาสตร์(การศึกษาเพ่ือบริหารทรัพยากรมนุษย)์  

จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  

จิตวทิยา 

2558 

2549 

2541 

4 นางสาวสุนาฏ เตชางาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Clinical Sciences 

Clinical Nutrition 

ชีววทิยา 

2536 

2521 

2518 

5 นายศักดา  พรงึล าภ ู อาจารย ์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Nutritional Epidemiology 

โภชนศาสตร์ 

เคม ี

2539 

2526 

2517 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ปี พ.ศ. 

6 ดร.จักรกฤษณ ์วังราษฎร์ อาจารย์ วท.ด.  

วท.ม. 

 วท.บ. 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา  

สาธารณสุขศาสตร์  

2552 

2545 

2541 

7 นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช อาจารย์ Registered Dietitian 

M.A. 

วท.บ.  

 

Food Nutrition and Dietetics 

เคม ี

 

2530 

2528 
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษาจาก

สถาบัน 
ปี พ.ศ. 

1 นายศุภชัย เจรญิสิน 35599000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

เคมี (เกียรตนิยิม) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2548 

2 นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 35707005xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา 

สาธารณสุขศาสตร์  

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2553 

2549 

3 นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 17299001xxxxx อาจารย์ วท.ม  

วท.บ 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**  

พฤกษศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

2558 

2553 

4 นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ 15499001xxxxx อาจารย์ วท.ม.  

สส.บ 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

สาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2558 

2553 

5 นางสาวยุพา ชาญวกิรัย 15399000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยมหดิล 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2550 

6 นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 35406001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2550 

2547 

7 นายสุรศักดิ์ ใจเขยีนด ี 36698000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

 
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      **มกีอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวชิาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT) 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

       4.1.1  นิสติมรีะเบียบ วินัย ตรงต่อเวลา และมีความเสียสละตอ่ส่วนรวม 

       4.1.2  นิสติมีคุณธรรม จรยิธรรมในการประกอบสัมมาอาชีพ 

       4.1.3  นิสติมภีาวะผู้น าในการท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม 

       4.1.4 นิสิตสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชาในหลักสูตรไปประยุกต์ในการ

วิเคราะหป์ัญหา ออกแบบ และแก้ปัญหา ในการฝกึปฏิบัติงานได้ 

 4.2  ช่วงเวลา   

     ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 3 

    ภาคการศกึษาฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3  

    ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที ่4 

        หมายเหตุ:  ส าหรับผู้ที่ต้องการสอบใบประกาศการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ 

(กอ.ช.) ทีต่้องการช่ัวโมงฝกึงานไม่น้อยกว่า 900 ช่ัวโมง 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

  ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 3 และจัดเต็มเวลาใน 2 ภาคการศกึษา คือ ภาคการศึกษา

ฤดูร้อน ช้ันปีที่ 3 และภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4  

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

หลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย (368330) เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ เป้าหมาย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการรายงานผล เมื่อ

นิสิตเรียนจนถึงปีการศึกษาที่ 4 ในหลักสูตรมีรายวิชาปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ (368433) 

ซึ่งเป็นรายวิชาเอกบังคับ ให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติท าโครงงาน หรืองานวิจัยในปัญหา หรือสิ่งที่พบเห็นจาก

การปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการจริงด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

(368330) ในฝึกปฏิบัติท าโครงงานหรอืงานวิจัย ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

นอกจากนี้ในรายวิชาการศึกษาอิสระ (368436) ให้นิสิตที่สนใจลงทะเบียนในรายวิชานี้ได้ฝึก

ตั้งโจทย์วิจัยทางด้านโภชนาการและโภชนบ าบัดทางการแพทย์ตามความสนใจและความถนัดของนิสิต 

ท าการแก้โจทย์วิจัยดังกล่าวโดยน าหลักการทางวิทยาศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบการแก้ไขปัญหา จากนั้นด าเนินการเก็บข้อมูล ทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวิจัยที่

พัฒนาขึ้น อภิปรายและสรุปผลการวิจัย โดยการด าเนินการวิจัยต้องอยู่ภายในขอบเขตเวลาที่ก าหนด 

ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  รายวิชาปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ (368433) การศึกษาค้นคว้าปัญหาพิเศษด้าน

อาหารและโภชนาการ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การอภิปรายและ

สรุปผล การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย 

  รายวิชาการศึกษาอิสระ (368436) การตั้งค าถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห ์

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการก าหนดอาหารทางการแพทย์

  

 5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  5.2.1  นิสิตสามารถก าหนดปัญหาของการวิจัย เขียนโครงร่าง ออกแบบวิธีการวิจัยและ

ท างานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ

รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล โดยมีขอบเขตการวิจัยที่เหมาะสม กับปัจจัยใน

การด าเนินงานและเวลาที่ก าหนด 

  5.2.2  นิสติสามารถเขียนรายงานการค้นคว้าวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

  5.2.3 นิสิตสามารถน าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยและตอบข้อซักถามโดยวาจา และใช้สื่อ

ประกอบการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

  5.2.4  นิสิตมีความตระหนักในจรรยาบรรณการวิจัย เห็นคุณค่าของผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

 

 5.3   ช่วงเวลา 

  ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาต้น 

  ช้ันปีที่ 4 ภาคการศกึษาปลาย 

 

 5.4 การเตรยีมการ 

  5.4.1  นิสติเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอเรื่องที่สนใจจะศกึษา 

  5.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียด ได้แก่  หัวข้อการท าวิจัย 

วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผล

ข้อมูล การใชส้ถิตทิี่เหมาะสมในการวิเคราะหข์้อมูล 
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  5.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุม ดูแล และให้ค าปรึกษาแก่นิสิต โดยจัดตารางเวลาให้นิสิต

ได้เข้าพบ 

  5.4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า การเขียนรายงานการวิจัยของนิสิต ให้เป็นไปตาม

รูปแบบที่ก าหนด 

  5.4.5  อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการสอบปากเปล่า การศึกษาอิสระ

โดยพิจารณาจาก ปริมาณ และคุณภาพของงาน 

 

 5.5 กระบวนการประเมินผล 

  การประเมนิคุณภาพของการศึกษาอิสระ มี 2 สว่น ได้แก่ 

  5.5.1  คุณภาพเล่มรายงานการศึกษาอิสระ ที่ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่

ปรึกษาร่วม คิดน้ าหนักคะแนนรอ้ยละ 60 

  5.5.2  คุณภาพของการสอบการศึกษาอิสระ ที่ประเมินโดยคณะกรรมการสอบ คิดน้ าหนัก

คะแนนรอ้ยละ 40 

 

  การตัดสินผลการสอบให้ใชเ้กณฑ ์2 ระดับ คือ  

  S (satisfy)   หมายถึง เป็นที่พอใจ (คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ดี หรอืผา่น) 

  U (unsatisfy) หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ  (คุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน) 

 

  คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   หมายถึง ผลการประเมินมคีะแนนรวมอยู่ในชว่งรอ้ยละ 80-100 

  คุณภาพอยู่ในระดับดี        หมายถึง ผลการประเมินมคีะแนนรวมอยู่ในชว่งรอ้ยละ 70-79 

  คุณภาพอยู่ในระดับผา่น     หมายถึง ผลการประเมินมคีะแนนรวมอยู่ในชว่งรอ้ยละ 60-69 

  คุณภาพอยู่ในระดับไม่ผ่าน  หมายถึง ผลการประเมินมคีะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 60 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 1.  มีการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยให้ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง  

2.  จัดการเรียนการสอน ให้นิสิตได้มีโอกาสท างาน

เป็นกลุ่ม ทั้งการท าหน้าที่เป็นหัวหน้า และสมาชิกกลุ่ม 

3.  สร้างแรงจูงใจให้นิสิตเกิดความรู้สึกอยากมีส่วน

ร่วม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่กลุ่ม 

2. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.  มีการบูรณาการ สอดแทรกคุณธรรม ในการ

จัดการเรยีนการสอน ในรายวิชาต่างๆ 

2.  มีการส่งเสริมให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน และปฏิบัติตัวตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

3. ด้านภาวะผู้น า 1.  สอดแทรกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้นิสิตมีโอกาส

น าความรู้ที่ได้เรียนไปเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปแบบ

ของการออกให้ความรู้แก่ชุมชน 

2.  กระตุ้นให้นิสิตตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ รู้จัก

การเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
หลักสูตรก าหนดให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษา มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกัน 7 ด้าน ที่สอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 
 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

          (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
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 (3)  เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น   

 (4)   มีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม 

2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

                   (1)  สอดแทรกหรอืยกตัวอย่างประกอบ ในขณะที่บรรยายเนือ้หา  

       (2)  มีการมอบหมายงาน ให้ท ากันเป็นกลุ่มโดยใหม้ีผูน้ า ผู้ตาม และผูร้่วมงาน 

 2.1.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 (1)  ประเมินการเขา้เรียนตรงเวลาของนสิิต  

  (2)  ก าหนดให้นิสติส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา 

     (3)  ก าหนดให้นิสติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑท์ี่อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนด 
 

2.2  ความรู้ 

2.2.1   ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1)   มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2)   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา     

ที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ  

    (3)   สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษา กับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                    2.2.2   กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  (1)   บรรยาย ถาม-ตอบในช้ันเรยีน 

  (2)   มอบหมายงานให้นิสติจัดท าเป็นรายงานส่ง 

  (3)   มอบหมายงานให้นสิิตศกึษากรณีศกึษาแล้วรายงานหนา้หอ้ง 

       2.2.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

  (1)   ประเมินโดยการสอบข้อเขียน กลางภาคและปลายภาคเรียน 

            (2)   ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

       (1)  มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

            (2)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

      เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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(3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4)  ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ มาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)   สอนโดยการบรรยาย 

(2)   ฝกึถามตอบปัญหาในช้ันเรยีน และให้มีการแสดงความคิดเห็น 

(3)   มอบหมายให้ศึกษากรณีศึกษา ที่ต้องมีการฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหา 

 (4)  มอบหมายงานที่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนื้อหานอกช้ันเรยีน 

2.3.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1)  ประเมินโดยการสอบข้อเขียน กลางภาคและปลายภาค 

 (2)  ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย 

 (3)  ประเมินจากการน าเสนอ และการอภิปรายรว่มกัน ระหว่างผู้สอน และผูเ้รียน 

 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1   ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ  

     รับผิดชอบ  

                       (1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   (2)  สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็น พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม ตาม  

         บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

   (3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม ท างาน

เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

             (4)   มีความรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเอง และวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   (5)   มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

  2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

       ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (1)   มอบหมายใหท้ างานเป็นกลุ่ม โดยใหม้ีการรับผดิชอบในการเป็นผู้น า ผูต้ามและ    

     ผูร้่วมงาน 
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  2.4.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

    บุคคลและความรับผิดชอบ 

       (1)   ประเมินความรับผิดชอบจากการท างานเป็นกลุ่ม 

              (2)   ประเมินการวางตัวในการท างานรว่มกันเป็นกลุ่ม 

        (3)   ประเมินจากการวางตัวและการรว่มกันน าเสนอหนา้ช้ันเรียน 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้  

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติ มา 

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3 ) มีทั กษะการใช้ภาษาในการสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

              2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง 

          ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ผูส้อนใช้เทคนิคการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย เป็นล าดับขั้นตอน ชัดเจนและงา่ย

ต่อการติดตาม  

              (2)  ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ ที่ได้

จากการค้นคว้า เพื่อเป็นตัวอย่าง และกระตุ้นให้นิสิต เห็นประโยชน์จากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการน าเสนอ และการสืบค้นข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนรู้ 

   2.5.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข   

      การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   ประเมินจากการน าเสนอรายงานของนิสติ 

(2)  ประเมินจากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้อ้างอิง และน ามาใช้น าเสนอ และ

เขียนรายงาน 

(3)  ประเมินจากรูปแบบการน าเสนออย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาจากการน าเสนอ   

      ในรูปแบบกราฟหรอืตาราง 
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 2.6  สุนทรียภาพ 

 2.6.1   ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

          มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

        แนะน าให้นิสิตใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสื่อการน าเสนอผลงาน

ประกอบการบรรยายหรอืรายงานที่มกีารใช้รูปภาพ ที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจ

และดึงดูดผูฟ้ัง 

  2.6.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

        ประเมินจากการตอบสนองของนิสิต เช่น การตื่นตัวในการเรียน การร่วม

แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ยินหรือได้ชม เป็นต้น 
 

       2.7  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1)   มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2)   สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

                2.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิ 

              สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  ผู้สอนมีการปลูกฝังและยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติตัว เพื่อให้มีสุขภาพและ

บุคลิกภาพที่ดี          

(2)  ยกตัวอย่างประกอบถึงแนวทางปฏิบัติตัว โดยเน้นการเลือกบริโภคอาหารใน

ชีวติประจ าวัน ที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลตอ่การส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 

(3)  ยกตัวอย่างประกอบถึงคุณสมบัติที่ดี ของผู้ที่ตอ้งท างาน ให้บริการผู้อื่น 

2.7.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ 

           พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  ประเมินการปฏิบัติตัวของผูเ้รียน 

(2)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรบัผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง     

 

 

 

ผลการเรียนรู ้

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา  

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

รายวิชา (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม           ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   



66 

 

   

 

 

 

 

ผลการเรียนรู ้

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา  

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

รายวิชา (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 

วิชาแกน   

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

                      

241111 คณิตศาสตร์ 1 ○            ○ ○    ○     

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์                   ○          ○  ○  ○ ○   ●  

243211 เซลล์และชวีวทิยาระดบัโมเลกุล          ○   ○    ○      

244104 ฟิสิกสว์ทิยาศาสตร์ชีวภาพ       ○      ○       ○   ○     

247111 ชวีสถิติ ○  ○                    

341334 เภสัชวทิยาเบือ้งต้น   ○    ○    ○     ○   ○  ○  

361203 จุลชวีวทิยาและปรสิตวทิยา ●  ○  ●  ●   ●  ○ ○  ○  ○  ○ ○ ○  

363221 กายวิภาคศาสตร์พืน้ฐาน   ○      ○     ○   ○      

365212 ชวีเคมีพืน้ฐาน ○  ○   ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○  ○  
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ผลการเรียนรู ้

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา  

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

รายวิชา (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

366213 พยาธวิทิยา ○  ○ ○   ○   ○   ○    ○  ○    

367201  สรีรวทิยาพื้นฐานของมนุษย ์   ○       ○   ○ ○     ○    

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน                       

368110 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน  ○  ○   ○ ○  ○ ○   ○ ○   ○      

 368111  โภชนาการในวัฏจักรชวีติ ○  ○ ○      ○   ○ ○  ○  ○  ○  ○ 

368212  วทิยาศาสตร์การประกอบอาหาร ○   ○  ○     ○   ○    ○      

368213  หลักการประกอบอาหาร ○  ○        ○   ○  ○ ○   ○   

368214 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร ○  ○   ○   ○ ○ ○  ○ ○     ○    ○ 

  368315  โภชนาการมนุษยแ์ละเมแทบอลซิึม ○  ○    ○  ○    ○ ○        ○ 

368330 ระเบียบวิธีวิจัย ○   ○  ○  ○   ○  ○ ○   ○     ○ 

368316  อาหารปลอดภัยและสุขาภบิาลอาหาร ○      ○ ○      ○  ○ ○  ○    
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ผลการเรียนรู ้

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา  

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

รายวิชา (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  โภชนาการและการก าหนดอาหาร ○     ○ ○  ○ ○   ○ ○       ○  

368322  การจัดการการบริการอาหาร ○     ○ ○  ○ ○   ○    ○     ○ 

368323  การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ ○  ○   ○ ○  ○ ○    ○         

368324  จรรยาบรรณทางวิชาชพีนักโภชนาการ

และนักก าหนดอาหาร  ○    ○     ○   ○      ○   

368325  โภชนาการชุมชน   ○ ○  ○ ○  ○ ○    ○ ○  ○      

368331   การฝึกประสบการณโ์ภชนาการชุมชน         ○ ○ ○    ○    ○ ○ ○  

368332   การฝึกประสบการณ์วิชาชพีโภชนาการ

และการก าหนดอาหาร          ○ ○ ○    ○   ○  ○   

368426  โภชนาการทางคลินกิ   ○ ○   ○ ○    ○ ○     ○      
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ผลการเรียนรู ้

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา  

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

รายวิชา (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

368427  โภชนบ าบัดทางการแพทย์    ○   ○ ○    ○ ○     ○      

368433  ปัญหาพเิศษทางอาหารและโภชนาการ ○  ○   ○ ○  ○    ○      ○ ○   

368434  สัมมนา ○  ○   ○ ○  ○          ○ ○   

368435  การฝกึงานด้านโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร         ○ ○ ○    ○    ○ ○ ○  

368436  การศึกษาอิสระ ○  ○   ○ ○  ○    ○ ○     ○ ○   

368437  สหกิจศกึษา         ○ ○ ○    ○   ○  ○   

 กลุ่มวชิาเอกเลอืก                       

368340  การก าหนดอาหารอาเซียน    ○    ○   ○  ○ ○    ○     

368341  โภชนาการส าหรับนักกีฬา     ○    ○   ○  ○ ○    ○     

368342 ผลิตภัณฑอ์าหารเพื่อสุขภาพ          ○ ○   ○   ○     ○ 
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ผลการเรียนรู ้

 

 

 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา  

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

รายวิชา (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

368343 องคก์ารและการจัดการ         ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○    ○ 

368344 โภชนาการส าหรับผู้สงูอายุ      ○    ○ ○   ○   ○  ○   ○ 

  กลุ่มวิชาบริการ                       

368200 โภชนบ าบัด         ○ ○   ○ ○     ○    
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  
 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

                   2.1.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ 

   ปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

2.1.2  อาจารย์ผูส้อนท าการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้องนิสติตามที่ ระบุในมคอ. 3  

  2.1.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

   ของนสิิตภายหลังเรียนครบตามหลักสูตร 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

         2.2.1  ให้นิสิตสอบวัดความรูต้ามเกณฑ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรก่อนส าเร็จ

การศกึษา 

2.2.2 ประเมินจากการผ่านเกณฑก์ารรับรองวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 

2.2.3 ให้บัณฑิตที่จบการศกึษาตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท า  

2.2.4  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตโดยการส่งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของบัณฑติ  
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  
 16.1  ในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีนิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงานคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยผ่าน

อาจารย์ท่ีปรกึษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดอืน นับจากวันเปิดภาคเรยีน                          

 16.2  นิสิตท่ีไดร้ับการเสนอให้ไดร้ับปริญญาตร ีต้องมคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

         16.2.1  เรยีนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชาน้ัน และไมม่รีายวิชาใด ไดร้ับอักษร I หรอือักษร P 

         16.2.2  ใชร้ะยะเวลาเรยีน ดังนี ้                                          

    16.2.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่กอ่น 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไมเ่ต็มเวลา 

           16.2.3  มคี่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมน้่อยกว่า 2.00 

           16.2.4  ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าร่วมการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้เข้าใจถึง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความเป็นครู และบทบาทที่ต้องปฏิบัติในรายวิชาต่าง  ๆ ที่เป็น

ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจ ในนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการ

ประสานความรว่มมอืกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง   

      1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการสอนในระดับคณะ โดยเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ

สอนและวิจัย เพื่อท าการนิเทศการสอน 

        1.3  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณวุฒิให้สูงขึ้น ตลอดจน

ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม การร่วมประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาท าวิจัย

นอกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ

ระหว่างสถาบัน  

 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

       จัดให้มีการอบรมโดยเน้นกลยุทธ์การสอน วิธีการสอน การเข้าถึงนิสิต การวัดและการ

ประเมินผล ซึ่งก าหนดให้อาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมการฝึกอบรมในปีแรกของการท างาน

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดเป็นประจ าทุกปี ในส่วนของคณาจารย์ที่มีอยู่เดิมจะมีการส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรม

ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใน

การน ามาใช้จัดการเรียนการสอน การวัด และการประเมินผลการสอน  ตลอดจนการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่อาจารย์ เพื่อให้มคีุณวุฒิที่สูงขึ้น 

 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 2.2.1 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2.2.2  ในด้านการท าวิจัยของคณาจารย์ จัดใหค้ณาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ขอทุนวิจัย

ได้เข้าร่วมอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ 
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       2.2.3  ผลักดันการท าวิจัยของคณาจารย์และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมหรือตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

       2.2.4 สนับสนุนความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายงานวิจัย  ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 

 1.1  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับผู้บริหารของ

คณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตาม และรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง 

 1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศกึษา  

 1.4 มีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ ช่วยตรวจสอบการด าเนินงานในการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตร 

 

2. บัณฑิต 

2.1  ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร  

2.2  ส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ศึกษาเอกสารที่มีการวิเคราะห์

หรือประกาศ ความต้องการแรงงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการประมาณความตอ้งการแรงงาน 

 

3. นิสิต 

 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

                คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตทุก

คน โดยให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการ การเรียนในหลักสูตร ตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แก่

นิสติ ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ตอ้งมช่ัีวโมงใหค้ าปรึกษา อย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 

 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

                กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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4. คณาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

      การรับสมัครอาจารย์ใหม่ จะด าเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย มี

การสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมจากคณะ ฯ และคณะกรรมการกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน

อนาคต คณะมีแผนการขอสนับสนุนอัตราก าลังเพิ่ม ในสาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  

โภชนบ าบัด โภชนาการ โภชนศาสตร์ โภชนวิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชาและคณะ

ก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติ โดยให้ความส าคัญกับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและโท 

ตามล าดับ 

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

      คณาจารย์ทุกคนมีบทบาทในการรับผิดชอบงานในสาขาวิชาในฐานะกรรมการ จัดให้มีการ

ประชุมคณาจารย์เป็นระยะในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานสอน และงานบริหาร

ภายในสาขาวิชาให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัย การวางแผนส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตรก าหนดให้มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการโดยอาจารย์ในสาขาวิชาจะมีสว่นรับผิดชอบ

ในรายวิชาที่สาขาวิชาจัดสอน 

        4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.3.1 มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะ ด้าน 

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2558  

4.3.2 กระบวนการเลือกสรรและการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษให้อยู่ในการพิจารณาและดุลพินิจ

ของหัวหน้ารายวิชาโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหนา้สาขาแล้วก าหนดใน มคอ. 3 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1  หลักสูตร 

5.1.1 หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตรทุกปี

การศกึษา  

5.1.2 หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบทุก 5 ปี 

 5.2  การเรียนการสอน 

    5.2.1  การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2  

     5.2.2  การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน มคอ.3  

     5.2.3  การจัดการเรียนการสอนด าเนนิการตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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 5.3 การประเมินผู้เรยีน 

   การวัดประเมินผลผู้เรียนและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     6.1  การบรหิารงบประมาณ  

     การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนหลักสูตรจากแหล่งทุนส าคัญ คือ งบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย จะน าไปจัดซื้อต ารา วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ ์

คอมพิวเตอร์ สื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนใช้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลอง

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของนิสติ 

6.2  ทรัพยากรการเรยีนการสอนที่มีอยู่เดิม 

      ต ารา วารสาร และหนังสืออ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โสตทัศนวัสดุ เช่น วีดิ

ทัศน ์แผน่ซีดีรอม หรอืเทปบันทึกเสียงมีพร้อมให้นสิิตในศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน (ส านักหอสมุด) 

หรือการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบ intranet ให้นิสิตสามารถสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลวิชาการ เช่น science direct, pubmed, 

springer link เป็นต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน และหอ้ง self-access เตรียม

ไว้รวม 133 เครื่อง หรอืคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยมีจุดเชื่อมตอ่ wireless access point ครอบคลุมพืน้ที่

ทั่วมหาวิทยาลัยรวม 146 จุด  

       6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

              มีการส ารวจการจัดซื้อต าราและวารสาร รวมถึงสื่อการสอนอื่น ๆ โดยให้ผู้สอนในแต่ละ

รายวิชาเสนอรายชื่อหนังสือหรือวารสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ทั้งเนื้อหาใน

รายวิชาและความรูใ้หม่ ๆ เพื่อจัดซือ้เข้าศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา เป็นประจ าทุกปี 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

    ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน อาจารย์ประเมินความ

เพียงพอโดยดูจากการใชง้านในรายวิชาที่สอน 

6.5 การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

      6.5.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  -  การรับบุคลากรสนับสนุนจะก าหนด

คุณวุฒิและคุณสมบัติให้ตรงตามภาระหน้าที่ในต าแหน่ง โดยมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ าปริญญาตรี  ซึ่งใน

กระบวนการคัดเลือกจัดให้มีการสอบโดยให้ความส าคัญและความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

ต าแหน่ง และพิจารณาถึงทัศนคติในการให้บริการอาจารย์และนสิิต  
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         6.5.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   -  คณะสนับสนุนทุนและเปิดโอกาสให้

บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มเติมทักษะและประสบการณ์ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้กับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและ

ปฏิบัติ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี

สาขานิเทศศาสตรแ์ละการสื่อสารมวลชน 

     

3.  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 

และ มคอ. 4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ในปีที่ผา่นมา 

     

8.  อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/

บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

     

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่

บัณฑติใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัว

บ่งช้ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท่ี้มผีลด าเนนิการบรรลุเป้าหมาย ไมน่อ้ยกวา่ 80% 

ของตัวบ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแตล่ะป ี
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  การประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนจะกระท าโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่ง

ก าหนดให้อาจารย์ประเมินผู้เรียนโดยทดสอบถึงความเข้าใจในบทเรียนตลอดจนการแสดงออกถึง

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน และน าผลการประเมินดังกล่าวพิจารณาร่วมกับแบบประเมินการ

สอนของอาจารย์ที่นิสิตประเมินผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในการประชุมคณาจารย์

ของสาขาวิชาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน าส าหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารย์  

      1.1.2  การประเมินภายหลังการเรียนจะกระท าโดยใช้ผลการสอบในแตล่ะภาคการศกึษาซึ่ง

เป็นการสอบวัดประเมินผลที่สามารถบ่งชี้ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียน และน าผล

การวัดประเมินผลของผู้เรยีนมาเป็นข้อมูลให้อาจารย์ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศกึษาถัดไป 

 1.2   การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ก าหนดให้ผู้เรียนประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ 

ผ่านระบบการประเมินการสอนอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้นในระบบบริการการศึกษาในแต่ละภาค

การศึกษา แล้วน าผลการประเมินที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านได้รับมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ

การสอนของอาจารย์ตอ่ไป 
  

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

        2.1  แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 

        2.2  คณะกรรมการประเมินหลักสูตรท าการวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้งระบบจากการ

ประเมินเอกสารหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

อาจารย์ นิสติช้ันปีสุดท้าย บัณฑติที่จบการศกึษา บุคลากรสนับสนุน ผู้ใชบ้ัณฑติหรือผู้มีสว่น

เกี่ยวข้อง  

 2.3  มีการประเมินหลักสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

        2.4  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และการ

จัดการเรยีนการสอน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

             คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

โดยผู้ที่ท าหน้าที่ประเมนิคือ อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประกันคุณภาพ  
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

        4.1  อาจารย์ในสาขาวิชาด าเนินการน ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนอต่ออาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

        4.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอต่อหั วหน้า

สาขาวิชา  

        4.3  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร และ

น าผลการพิจารณาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
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ภาคผนวก ข  

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลักสูตรโภชนาการ 

และการก าหนดอาหารหลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555   

และ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสรา้งหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด 

        หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ 

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 

 

30 

21 

9 

30 

30 

- 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

          2.1.1 วิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร ์

และคณิตศาสตร ์

           2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะดา้น 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต 92 หน่วยกิต 

 

38 หน่วยกิต 

 

26 หน่วยกติ 

 

22 หน่วยกติ 

6 หน่วยกิต 

92 หน่วยกิต 

 

34 หน่วยกติ 

 

22 หน่วยกติ 

 

30 หน่วยกติ 

6 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต)  108 หน่วยกิต   128 หน่วยกิต 128  หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

3(3-0-6)     

 

ปิดรายวชิา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 

 

 001101 การใชภ้าษาไทย                             3(2-2-5) 

Usage of Thai Language  

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค 

ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า 

การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

 

 

 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                   3(2-2-5) 

Ready English  

ค าศั พ ท์ แ ล ะ ไวยก รณ์ ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขี ย น  ก า รพั ฒ น าก าร ใช้ ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ใน

ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคล

อื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การ

ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง 

การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซื้อสินค้า 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,  

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 
 

 

 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                    3(2-2-5) 

Explorative  English 

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่  การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยง

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 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

 

 

 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                       3(2-2-5) 

Step UP English 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล 

การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอด

ข่าว การอา่นกราฟและตาราง การตีความและการ

น าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและ

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 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous 

Wisdom 

3(3-0-6)    

ปิดรายวชิา 

003136 พะเยาศกึษา  

Phayao Studies   

3(2-2-5)    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลอืก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)    

ปิดรายวชิา 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ  

Takraw 

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
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ปรับปรุง 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

 

ปิดรายวชิา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                               3(3-2-5) 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

 

 Citizen Mind by Citizenship  

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                                 3(3-2-5) 

 Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                                3(3-2-5) 

 Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม       3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

   004101 

 

ศิลปะในการด าเนินชีวติ             

Art of Living  

    3(3-2-5) 

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม   3(3-2-5) เปิดรายวชิา

ใหม่ Socialized Personality 

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    
ปิดรายวชิา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)    

ปิดรายวชิา 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    
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ปรับปรุง 

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)     

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)    

ปิดรายวชิา 

 Fundamental Laws for Quality of Life    

003132 ไทยกับประชาคมโลก  

Thai and the World Community 

3(3-0-6)    

003133  วิถีไทย วถิีทัศน ์  

Thai Way and Vision  

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

Politics Economy and Society   

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)    

ปิดรายวชิา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน        3(2-2-5) 

Introduction to Computer Information Science 

   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ  3(3-0-6) 

Mathematics for Life in the Information Age 

   

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน             3(3-0-6) 

Drugs and Chemicals in Daily Life             

   

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)     

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    
ปิดรายวชิา 

หมวดวิชาเฉพาะ                               หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                               หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     หน่วยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1             3(2-2-5) 

Mathematics I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิตและความต่อเนื่อง

ของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์  

ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์  เมทริกซ์และ

241111 คณิตศาสตร์ 1          3(2-2-5) 

Mathematics I  

     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์

และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันก์

อดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์  

ปรับปรุง 

ค าอธิบาย 

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

ระบบสมการเชิงเส้น 

     Mathematic induction, limits and continuity of 

functions, derivative of functions and applications 

integral of functions and applications, matrices,  and 

system of linear equations  

     Limits and continuity of functions, derivative 

and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integral 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีินทรยี์                  4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

       ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภท

ต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะ

โรมาติก เอคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ 

สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก 

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 

 

 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอีินทรยี์             4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry 

      ปรมิาณสารสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ 

การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภท

ต่ า งๆ  ได้ แ ก่  แ อ ล เค น  แ อ ล คี น  แ อ ล ไค น์ 

ส า รป ระก อบ อ ะ โรม าติ ก  แ อ ล คิ ล เฮ ไล ด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรด

คาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์  เอมีน และสารชีว

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 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

242120 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ             4(3-3-8) 

Quantitative Analysis 

รายวชิาบังคับก่อน : 242101 หลักเคม ี 

หรือ  : 242103 เคมท่ัีวไปและ 

                             เคมอีินทรีย์  

หรือ  : 242104 เคม ี1  

หรือ   : 242105 เคม ี2                

Prerequisite : 242101 Principle of  

                             Chemistry  

Or               : 242103 General and  

                            Organic Chemistry  

Or   : 242104 Chemistry I  

Or   : 242105 Chemistry II 

การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย

ปริมาตร วิธีการแยกสาร การสกัดด้วยตัวท าละลาย 

242120  

ปิดรายวชิา 
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วิธีทางโครมาโทกราฟี บทน าเกี่ยวกับเคร่ืองมือทาง

เคมีวิเคราะห์  อัลตราไวโอเลตวิสิเบิลสเปกโทรโฟโต

เมตรี โพ เทนชิ โอเมต รี อะตอมมิก  แอบซอร์ป

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 

247111  ชีวสถติ ิ              3(2-2-5)  

Biostatistics 

แนวคิด  ขอบเขต และประโยชน์ของสถิติด้ าน

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิต ประจ าวัน 

สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความ

น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น  

การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การแปลผลและการ

น าเสนอผลทางสถิต ิ 

 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 

247111

  

ชีวสถติ ิ          3(2-2-5)  

Biostatistics  

 แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิตดิ้าน

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ การน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวัน 

สถิตพิรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบ

สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้งต้น 

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์เชิงเส้น 

การทดสอบด้วยไคก าลงัสอง และการใชโ้ปรแกรม

ส าเร็จรูปในการวิเคราะห ์

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 

 

ปรับปรุง 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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324352 การสุขาภิบาลอาหาร             2(1-3-4) 

Food Sanitation 

 การสุขาภิบาลอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร 

โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ อันตรายจากการ

ปนเปื้อนในอาหาร การจัดการและการตรวจสอบ

สถานที่ผลิตและจ าหน่ายอาหาร พฤติกรรมอนามัยที่

ถูกต้องของผู้สัมผัสอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังและตรวจสอบ

คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ การทดสอบ

ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ในการปรุง

อาหาร มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและ

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 

  

ปิดรายวชิา 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน                         3(2-3-6) 

Basic Biochemistry   

 นิยามและหลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสรา้ง

และคุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮ- 

เดรต โปรตีน ลิปิดและกรดนิวคลีอิก การถ่ายทอด

ข้อมูลทางพันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา กลไก

การควบคุมทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลังงาน

ศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ความ 

สัมพันธ์ของชีวเคมีกับภาวะความผิดปกติ และชีวเคมี

ของเลือดและปัสสาวะ 

  Definition and principle of biochemistry, 

types, structures and properties of biomolecules 

including carbohydrate, protein, lipids and nucleic 

365212 ชีวเคมีพื้นฐาน                       3(2-3-6) 

Basic Biochemistry 

หลักการของชีวเคมี ชนิด โครงสร้างและ

คุณสมบัติของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการ

ท างานของเอนไซม์  การถ่ายทอดข้อมูลทาง

พันธุกรรม เทคนิคทางอณูชีววิทยา การควบคุม

ทางชีวเคมีของฮอร์โมน ชีวพลั งงานศาสต ร์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม ชีวเคมีกับ

ภาวะความผิดปกติ ชีวเคมีของเลือดและปัสสาวะ 

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีว

โมเลกุล 

Principles of biochemistry, types, 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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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 

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 

 

366300   พยาธิวิทยาพื้นฐาน              3(3-2-7) 

Basic Pathology 

 การสังเกตด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ สาเหตุและกลไกการเกิดพยาธิสภาพ 

พยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในเซลล์และเนื้อเย่ือที่ได้รับ

บาดเจ็บ การอักเสบ กระบวนการสมานแผล โรคติด

เชื้อ ความผิดปกติของระบบไหลเวียน ความผิดปกติ

ของของเหลวและอเิล็กโตรไลต์ เนื้องอก พยาธิวิทยา

เชิ งภู มิ คุ้ ม กั น  โรค ที่ มี ส า เห ตุ จ ากปั 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 

366213 พยาธิวิทยา              3(3-0-6) 

Pathology 

        สาเหตุของการเกิดโรค กลไกของกระบวน 

การเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของรูปร่างโครง 

สร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเย่ือ และอวัยวะใน

โรคหรือความผิดปกติต่างๆ ได้แก่ การบาดเจ็บ

และการตายของเซลล์   การอักเสบและการ

ซ่อมแซม  ความผิดปกติของระบบการไหลเวียน

ของเหลวและเลือด  ความผิดปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน  การเกิดเนื้องอก  การติดเชื้อ  พยาธิ

วิท ยาของสิ่ งแวดล้ อม   ความ ผิดปกติท าง

โภชนาการ  ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความ

ผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ  ความผิดปกติของ

ระบบทางเดินหายใจ  ความผิดปกติของระบบ

ทางเดินอาหาร  ความผิดปกติของระบบหัวใจและ

หลอดเลือด  ความผิดปกติของระบบทางเดิน

ปัสสาวะ  ความผิดปกติของระบบกระดูกและ

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 

รหัสวชิา 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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 วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน               หน่วยกิต  วชิาพื้นฐานเฉพาะด้าน             หน่วยกิต  

361301 ระเบียบวิธีวิจัย             3(2-3-6) 

Research Methodology  

หลักการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ 

เขียนโครงร่างและรายงานวิจัย จรรยาบรรณการ

วิจัย การสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์โดยใชภ้าษาอังกฤษ 

ฝึกการคิดแบบวิทยาศาสตร์เชิงวิ เคราะห์  การ

ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิจัย การน าเสนอผลงานแบบ

ปากเปล่าและโปสเตอร์ การเขียนรายงาน การอ่าน

และการวิเคราะห์ การวิจารณ์บทความวิจัยจาก

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   ระเบียบวิธีวิจัย          3(2-3-6) 

Research Methodology 

หลักการท าวิจัยอาหารและโภชนาการ การ

ค้นหาปัญหาวิจัย   การทบทวนวรรณกรรม 

เคร่ืองมือวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย กรอบ

แนวคิดการวิจัย การคัดเลือกประชากรและกลุ่ม

ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลวิจัย การเก็บรวบรวม

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต ิ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 

ปรับ 

รหัสวชิา 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

368110 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน            3(3-0-6) 

Food and Basic Nutrition 

 บทน าสู่อาหารและโภชนาการ อาหารหลัก 5 

หมู่  สารอาหาร สารเติมแต่งอาหาร การก าหนด

ฉลากอาหาร การใช้พลังงานและสมดุลพลังงานใน

ร่างกาย ภาวะทางโภชนาการ ปัญหาทางโภชนาการ

ที่เกิดจากการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

อาหารเชิงพันธภาพ และโภชนบ าบัดเบือ้งต้น  

       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 อาหารและโภชนาการพื้นฐาน       2(2-0-4) 

Food and Basic Nutrition 

 ความส าคัญอาหารและโภชนาการ แนว

ทางการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหาร

หลัก 5 หมู่ อาหารแลกเปลี่ยน มหโภชนาหารและ

จุลโภชนาหาร ความต้องการพลังงานประจ าวัน 

ฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ ภาวะทุพ

โภชนาการ โภชนบ าบัดเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์อาหาร

เพื่อสุขภาพ 

The important 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 

 

ปรับปรุง 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และลด

หน่วยกิต 
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368211  เคมอีาหาร             3(2-3-6) 

Food Chemistry  

 นิ ยามและความส าคัญ ของเคมี อ าห าร 

สารประกอบทางเคมีในอาหาร สารอาหารและสารที่

ไม่ใช่สารอาหาร คุณสมบัติด้านกายภาพและเคมี  

ปฏิกิริยาเคมีในอาหาร สารเติมแต่งอาหาร สารกัน

เสีย สารกันหืน  วัตถุปรุงแต่งกลิ่นและรส การ

เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีในกระบวนการ

ต่าง ๆ หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหารทาง

เคมี  

 Definition and importance of food chemistry, 

chemical compounds in food, nutrients and non-

nutrients, 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 

  

ปิดรายวชิา 

368212    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร3(2-3-6) 

Food Science and Technology          

        ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

อาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร  

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของอาหาร กระบวนการ

แปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางอาหาร การเน่าเสียของอาหาร ความ

ปลอดภัยและการประกันคุณภาพของ 

อาหาร การป รับป รุงคุณภาพและคุณค่ าทาง

โภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร และการควบคุม

และมาตรฐานอาหารเบือ้งต้น 

 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 

368214 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี            3(2-3-6) 

การอาหาร   

Food Science and Technology     

ทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์การ

อาหาร ลักษณะความส าคัญของการแปรรูป

อาหาร วิทยาศาสตรก์ารอาหารของวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและ

ขณะประกอบอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหารและ

การหมัก การรักษาคุณภาพของอาหาร ปัจจัยที่มี

ผลต่อคุณภาพของอาหาร การประเมินคุณภาพ

ของอาหาร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร การเน่าเสีย

ของอาหาร การใช้สารเคมีในการถนอมและการ

ผลิตอาหาร การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

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 

ปรับรหัสวชิา 

และปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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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  การวเิคราะห์อาหารและ                   3(2-3-6) 

การประเมนิภาวะโภชนาการ                            

Food Analysis and Assessment of 

 Nutritional Status  

 การวิ เคราะห์สารอาหารและสารที่ ไม่ ใช่

สารอาหาร ผลของภาวะทุพโภชนาการต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หลักการการประเมินภาวะ

ทางโภชนาการของบุคคลและชุมชน เกณฑ์ส าหรับ

การวินิจฉัยภาวะโภชนาการของบุคคล และวิธีการ

ประเมินภาวะโภชนาการทางตรงและทางออ้ม  

 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 

  

ปิดรายวชิา 

368314  โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย์         3(3-0-6) 

Human Biochemical Nutrition 

 บทน าสู่โภชนาการเชิงชีวเคมี ความส าคัญของ

สารอาหารต่อการด ารงชีวิตของมนุษ ย์ ความ

ต้องการและการใช้สารอาหารของอวัยวะต่าง ๆ 

สมดุลพลังงาน ของเหลวและ อิ เล็กโตรไลต์ ใน

ร่างกาย การเปลี่ ยนแปลงเชิ งชี ว เคมี ของมห

โภชนาหารและจุลโภชนาหาร  ภาวะทุพโภชนาการ

และความผิดปกติเชิงชีวเคมี และผล 

ของสารอาหารต่อการส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรคในเชิงชีวเคมี พิษวิทยาทางอาหารและ

โภชนาการเบือ้งต้น 

 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, 

368315 โภชนาการมนุษยแ์ละเมแทบอลิซึม 3(3-0-6)              

Human Nutrition and Metabolism 

 หลักการและความส าคัญของโภชนาการ

เชิงชีวเคมีในมนุษย ์ความส าคัญของสารอาหารต่อ

การด ารงชีวิตของมนุษย์ การย่อย การดูดซึม และ

ใช้สารอาหารในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงเชิง

ชีวเคมีของมหโภชนาหารและจุลโภชนาหาร เม

แทบอลิซึมผสมผสาน ของเหลวและอิเล็กโตรไลต์

ในร่างกาย สมดุลพลังงาน ภาวะทุพโภชนาการ

และความผิดปกติเชิงชีวเคมีและผลของสารอาหาร

ต่อการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค  

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 

ปรับชือ่ราย  

วชิา รหัสวชิา

และปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

malnutrition and biochemical abnormalities, effects 

of nutrient on health promotion and disease 

prevention in term of biochemistry, basic food and 

nutritional toxicology 

balance, malnutrition and biochemical 

abnormalities, effects of nutrient on health 

promotion and disease prevention  

 

  368316 อาหารปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร 

Food safety and Sanitation          2(1-3-4)         

หลักการสุขาภิบาลอาหาร เส้นทางการ

ผลิ ตอาห ารให้ ปลอดภั ย  การจั ดการความ

ปลอดภัยอาหารส าห รับงานบ ริการอาหาร 

สุขลักษณะของสถานที่และบุคคล การจัดการของ

เสีย การดูแลรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ มาตรฐาน

อาหาร ข้อก าหนดด้านอาหาร  

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 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

368320   

 

โภชนาการในวัฏจักรชีวิต            3(3-0-6) 

Nutrition in Life Cycle 

          ความส าคัญของโภชนาการต่อการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ ความต้องการพลังงานและสารอาหาร

ของบุคคล การจัดอาหารให้เหมาะสมกับความ

ต้องการในแต่ละระยะของวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย 

วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร 

และวัยชรา โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสรรถภาพ

ทางกายและโภชนาการการกีฬา และโภชนาการ

ส าหรับนักมังสวิรัติ 

 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 

368111   โภชนาการในวัฏจักรชีวิต        3(3-0-6) 

Nutrition in Life Cycle 

 ความส าคัญของโภชนาการในแต่ละระยะ

ของวัฏจักรชวิต ความต้องการพลังงาน สาร 

อาหาร และการจัดอาหารให้เหมาะสมในแต่ละวัย 

ประกอบด้วย วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ 

ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร และวัยชรา โภชนา- 

การเพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและ

โภชนาการการกีฬา และโภชนาการส าหรับนัก

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

วชิาและ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

  368212 วทิยาศาสตร์การประกอบอาหาร     3(2-3-6) 

Science of Cooking 

การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างและ

สารประกอบทางเคมีในอาหาร การเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพของอาหารก่อน 

ระหว่าง และหลังกระบวนการประกอบอาหาร 

การวิเคราะห์สารอาหาร การทดลองอาหารตาม

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้วัตถุดิบ

ทดแทน 

  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 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  368213

  

หลักการประกอบอาหาร                3(2-3-6) 

Principle of cooking                      

หลักในการประกอบอาหาร หลักการเลือก

และการจัดเตรียมวัตถุดิบ เทคนิคและวิธีการใน

การชั่ งตวงอาหาร การใช้ เค ร่ืองป รุงรสและ

เคร่ืองเทศ การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ การ

ประกอบอาหารจากผักและผลไม้ การประกอบ

อาหารจากธัญพืชและแป้ง การประกอบอาหาร

จากน้ ามันและไขมัน เทคนิคการเลือกภาชนะและ

การจัดรูปแบบอาหาร 

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 

 

เปิดรายวชิา 

ใหม่ 
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  368320   การประเมนิภาวะโภชนาการ         3(2-3-6)           

Nutritional Assessment 

 หลักการและความส าคัญของการประเมิน

ภาวะโภชนาการ ปัญหาทุพ โภชนาการของ

สารอาหารหลักและสารอาหารรอง วิธีการและ

เทคนิคการประเมินภาวะโภชนาการทั้งทางตรง

และทางอ้อม เกณฑ์มาตรฐานการประเมินทาง

โภชนาการในแต่ละบุคคล กลุ่ม และระดับชุมชน 

การประเมินภาวะทางโภชนาการ โดยการวัด

สัดส่วนร่างกาย การประเมินผลการตรวจทาง

ชีวเคมี การประเมินทางคลินิก การประเมินอาหาร

ที่บริโภคและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของ

สารอาหาร การแปลผลข้อมูลจากการประเมินทาง

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 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

 กลุ่มวิชาเอก                                  กลุ่มวิชาเอก   

 วชิาเอกบังคับ                              หน่วยกิต  วชิาเอกบังคับ                              หน่วยกิต   

368321 การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ         2(1-3-4) 

Nutritional Counseling 

การสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล เทคนิคและ

วิธีการให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการแก่บุคคลและ

ชุมชน  

Interviewing, data collection, counseling 

techniques and methods of nutrition for person 

and community 

368323 การให้ค าปรึกษาด้านโภชนาการ     3(2-3-6) 

Nutritional Counseling 

หลักการให้ค าป รึกษาด้านโภชนาการ 

ทฤษฎีการใหค าปรึกษา เทคนิคและวิธีการใหค า

ปรึกษาดานโภชนาการแกบุคคลและชุมชน การ

สื่อสารในที่สาธารณะและการจัดกิจกรรมเชิง

ปฏิบัติการ การใหค าปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้

ค าปรึกษาในแต่ละชวงวัย  การให้ค าปรึกษา

ส าห รับ โรค เรื้อ รั งและโรคที่ สั มพั นธ์กั บทุ พ

โภชนาการ  

Principle of nutritional counseling, 

 

 

 

 

ปรับรหัส

วชิา หน่วย

กิตและ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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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 

 หลักการบริหารจัดการอาหาร และการ

บริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการในโรงพยาบาล

หรือสถานประกอบการ 

 Principles of food administration and 

management, and nutrition-concerning food 

service in hospital or workplace 

368322   การจัดการการบริการอาหาร         3(2-3-6) 

Food Service Management 

 แนวคิดพื้นฐานและหลักการบริหารงาน

บ ริการอาหาร การบ ริหารงานบุ คคล  การ

ออกแบบแผนผังครัว การวางแผนจัดท าเมนู การ

จัดซือ้วัตถุดิบ เลือกซือ้และการจัดเก็บอาหาร การ

เตรียมอาหาร การปรุงประกอบและการควบคุม

การผลิตอาหาร การควบคุมบัญชี การควบคุมการ

จัดส่งอาหาร และการจัดการบริการอาหารให้ถูก

หลั ก โภ ชนาก ารใน โรงพยาบาลห รือสถาน

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

ค าอธิบาย

รายวชิา 

  368331   การฝกึประสบการณ์   ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง   

โภชนาการชุมชน 

Field Experience in Community Nutrition 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานโภชนบ าบัดและให้ความรู้ด้าน

โภชนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการใน

ชุมชน 

Training, learning, experiencing, and 

skilling in nutrition therapy, or nutrition 

education, and work related to nutrition in 

community 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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368323 โภชนาการทางคลินิก            3(2-3-6)              

Clinical Nutrition 

 บทน าสู่โภชนาการทางคลินิก สมดุลและการ

เสียสมดุลของระบบเมแทบอลิซึม ตัวบ่งชีท้างชีวเคมี

ในเลือดและปัสสาวะและอาการทางคลินิก การ

ประเมินสภาวะทางโภชนาการโดยวิธีทางชีวเคมีและ

การแปลผลของภาวะทุพโภชนาการและโรคที่ส าคัญ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารและยา  ผลของ

สารอาหารและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่อการ

บ าบัด 

 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 

368426 โภชนาการทางคลินิก        3(2-3-6) 

Clinical Nutrition 

 ความสมดุลระหว่างการได้รับและความ

ต้องการสารอาหารในภาวะเจ็บป่วย ความสัมพันธ์

ระหว่างโภชนาการกับโรคหรือการเจ็บป่วย ภาวะ

วิกฤต กระบวนการดูแลทางโภชนาการ บันทึก

แผนการดูแลทางโภชนาการ การให้โภชนบ าบัด

ทางระบบทางเดินอาหาร การให้อาหารทางสายให้

อาหาร การให้โภชนบ าบัดทางหลอดเลือดด า 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับยาที่ให้ผ่านระบบ

ทางเดินอาหารและหลอดเลือดด า ผลิตภัณฑ์

อาหารทางการแพทย์ โภชนาการทางเลือกที่

สัมพันธ์กับโรค ค าศัพท์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

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 

 

ปรับรหัส

และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 

  368324 จรรยาบรรณทางวิช่าชีพนักโภชนาการ และ

นักก าหนดอาหาร                          1(1-0-2) 

Professional Ethics of Nutritionists and 

Dietitians  

บทบาท สมรรถนะ และความก้าวหน้าใน

วิชาชีพของนักก าหนดอาหาร ขอบเขต ความ

รับผิดชอบของนักก าหนดอาหารในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของประชาชน มรรยาทวิชาชีพ การ

สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ จริยธรรมวิชาชีพที่

เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

ความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  จริยธรรมของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 

การสอบเพื่อขอรับรองเป็นนักก าหนดอาหารใน

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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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  โภชนาการและการก าหนดอาหาร      3(2-3-6) 

Nutrition and Dietetics 

 บทน าสู่การก าหนดอาหาร หลักการการ

ก าหนดอาหาร ความต้องการสารอาหารของ

ร่างกายในภาวะปกติและขณะเกิดพยาธิสภาพ 

รายการอาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงสูตรอาหาร 

การก าหนดอาหารส าหรับการควบคุมน้ าหนักและ

ภาวะไขมันในเลือดสูง และการก าหนดอาหารส าหรับ

การป้องกันและบ าบัดโรคที่ส าคัญ   

 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 โภชนาการและการก าหนดอาหาร   3(2-3-6) 

Nutrition and Dietetics 

 หลักการและความส าคัญของโภชนาการ

แ ล ะก า รก า ห น ด อ าห าร  อ าห า รทั่ ว ไป ใน

โรงพยาบาล  อาหารเฉพาะโรค การค านวณ

รายการอาหารแลกเปลี่ยน การก าหนดพลังงาน

และสารอาหาร การจัดอาหารส าหรับบุคคล การ

ดัดแปลงอาหารตามภาวะรา่งกายและโรค  

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

วชิา และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 

368425 โภชนบ าบัดทางการแพทย์            3(2-3-6) 

Medical Nutrition Therapy  

รายวชิาบังคับก่อน :  368323 โภชนาการทาง

คลินิก 

Prerequisite : 368323 Clinical Nutrition 

 บทน าสู่โภชนบ าบัดทางการแพทย์  นิยาม 

ลักษณ ะ และชนิดของอาหารทางการแพท ย์ 

ความส าคัญของอาหารทางการแพทย์ต่อการบ าบัด

และฟื้ นฟู โรค สูตรอาหารทางการแพทย์ และ

หลักการของโภชนบ าบัดทางสายและหลอดเลือดด า  

 Introduction to medical nutrition therapy, 

368427 โภชนบ าบัดทางการแพทย์        3(2-3-6) 

Medical Nutrition Therapy  

หลักการและความส าคัญของการให้โภชน

บ าบัดทางการแพทย์ การให้ โภชนบ าบัดทาง

การแพทย์ส าหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคที่ส าคัญ ได้แก่ 

โรคพันธุกรรมเมแทบอลิก ภาวะขาดสารอาหาร 

เมตาบอลิกซินโดรม โรคอ้วน โรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะความผิดปกติของ

ไขมันในเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเก๊าต์ โรค

ตับและตับอ่อน โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร 

โรคมะเร็ง โรคเอชไอวี/เอดส์   

ยกเลิก 

Prerequisite 

และปรับรหัส

วชิา และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

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 

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 

 

368426 โภชนาการชุมชน                          3(2-3-6) 

Community Nutrition  

 แนวคิดพื้นฐานทางเวชศาสตร์ชุมชนและ

ระบ าดวิท ยา ก ารประ เมิ นสถ านการณ์ ท าง

โภชนาการในชุมชนหรือกลุ่มประชากร ปัจจัยทาง

สิ่งแวดล้อมของการเกิดปัญหาทางโภชนาการและ

การป้องกัน การประยุกต์ใช้วธิีการประเมินภาวะทาง

โภชนาการเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโภชนาการ 

แนวทางส าหรับการให้ค าแนะน า ควบคุม ป้องกัน 

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 

368325 โภชนาการชุมชน                         3(2-3-6) 

Community Nutrition  

 การวินิจฉัยโภชนาการชุมชนและระบาด

วิทยา การประเมินสถานการณ์ทางโภชนาการ

โดยรวมของประเทศและชุมชน ปัจจัยของการเกิด

ปัญหาโภชนาการและการป้องกัน การประยุกต์ใช้

วิธีการทางโภชนาการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญ หาโภชนาก าร แนวทางส าห รับการให้

ค าแนะน า ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และแก้ไข

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 

ปรับรหัส

วชิา, หน่วย

กิตและ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 

368430 สัมมนา                           1(0-2-1) 

Seminar  

 การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิ

เคราะห การเขียนรายงาน การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน

โภชนาการหรือโภชนบ าบัดทางการแพทย์  

Data retrieval, literature review, analysis, 

report writing, presentation, discussion, question 

and answer in nutrition or medical nutrition 

therapy issues 

368434 สัมมนา                         1(0-2-1) 

Seminar  

 การน าเสนอและอภิปรายผลในประเด็น

ปัญหาหรือได้รับความสนใจทางด้านโภชนาการ

ห รือการก าหนดอาหารจากการสืบค้นจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้ขั้นตอนและ

กระบวนการจัดสัมมนา 

Presentation and discussion on the issues 

or problems have been interested in nutrition or 

dietetics from a variety of sources searched by 

ปรับรหัส

วชิา และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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using the steps and processes seminars. 

 

  368332 การฝกึประสบการณ์   ไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง

วชิาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

Field Experience in Nutrition and Dietetics  

การฝึกปฏิบัติ และเรยีนรู้ทักษะด้านโภชน 

คลินิก โภชนาการชุมชน และการบริหารจัดการ

อาหารในโรงพยาบาล 

 Training and learning skill of clinical 

nutrition, community nutrition, and food service 

management in hospital 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

368432 การฝกึงาน   6 หน่วยกิต 

Professional Training 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการหรือโภชน

บ าบัดทางการแพทยใ์นสถานประกอบการณ์ 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   การฝกึงานด้านโภชนาการและ      6 หน่วยกิต 

การก าหนดอาหาร    (ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง) 

Professional Training in Nutrition and 

Dietetics 

รายวชิาบังคับก่อน : 368331 การฝกึ 

ประสบการณ์โภชนาการ

ชุมชน 

368332 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพโภชนาการและการ 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  เ รี ย น รู้  แ ล ะ เพิ่ ม พู น

ประสบการณ์ทางวิชาชีพในงานโภชนบริการ โภชน

บ าบัดทางการแพทย์ การให้ค าปรึกษาและให้

ความรู้ด้านโภชนาการในระดับชุมชนและบุคคล 

และงานอื่นที่ เกี่ ยวข้องกับ 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 

เพิ่ม 

prerequisite,

ปรับรหัสวชิา 

และปรับปรุง 

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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  368433 ปัญหาพิเศษทางอาหาร                  1(0-3-2)                                     

และโภชนาการ 

Special Problems in Food and Nutrition    

 การศึกษาค้นคว้าหัวข้อพิเศษด้านอาหาร

และโภชนาการ การตั้งสมมติฐาน การวิเคราะห์

ข้อมูล การแปรผลข้อมูล การอภิปรายและสรุปผล 

การเขียนรายงานและน าเสนอผลงานวิจัย  

Study in special topic of food and 

nutrition, hypothesis, data analysis, data 

interpretation, discussion and conclusion, report 

writing and research presentation 

 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

368431 การศึกษาอิสระ                            6 หน่วยกิต  

Independent Study  

     การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายใน

หัวข้อทางด้านโภชนาการหรือโภชนบ าบัดทาง

การแพทย ์ 

     Investigation, literature review, analysis, 

report writing, presentation and discussion in 

nutrition or medical nutrition therapy topics 

368436 การศึกษาอิสระ                      6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

      การตั้งค าถามวิจัย การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์  การเขียนรายงาน   การน าเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านโภชนาการหรือการก าหนด

อาหารทางการแพทย์ 

     Research question, investigation, literature 

review, analysis, report writing, presentation 

and discussion in nutrition or medical nutrition 

therapy topics 

 

 

ปรับรหัส

วชิา และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 

368433 สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

     การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ 

และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการหรือโภชน

บ าบัดทางการแพทย์ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

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

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับโภชนาการหรือการ

ก าหนดอาหารในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถาน

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

วชิา และ

ปรับปรุง

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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 วชิาเอกเลือก                       หน่วยกิต  วชิาเอกเลือก                      หน่วยกิต  

368340 ผลติภัณฑ์ธรรมชาติและ            3(2-3-6) 

โภชนเภสัชภัณฑ์  

Natural Products and Nutraceuticals 

 แหล่งก าเนิดและการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติในสิ่งมีชีวิต หลักการแยกสารผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพและเคมี กฎหมาย

อาหารและยา เภสัชโภชนาการเบื้องต้น ฤทธิ์ทาง

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 

 

 

 

  

ปิดรายวชิา 

368341 พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ         3(2-3-6) 

Nutritional Pathology 

บทน าสู่พยาธิวิทยาเชิงโภชนาการ การเปลี่ยน

ทางพยาธิสรีรวิทยาและชีวเคมีของร่างกายและการ

เกิดพยาธิสภาพที่มีสาเหตุจากอาหาร สารพิษใน

อาหารและสิ่ งแวดล้ อม  ภาวะทุพ โภชนาการ 

ความ เค รียด  และการติ ด เชื้ อ  ผลของการใช้

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 

 

 

 

  

ปิดรายวชิา 
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สาระที่

ปรับปรุง 

368442 พิษวทิยาเชิงโภชนาการ        3(2-3-6) 

Nutritional Toxicology 

บทน าสู่พิษวิทยาเชิงโภชนาการ สารพิษใน

อาหารและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อ

ภาวะโภชนาการ การเปลี่ยนแปลงสารพิษในร่างกาย 

กลไกเชิงชีวเคมีของการเกิดพิษ ผลของสารพิษต่อ

กระบวนย่อย ดูดซึม กระจาย และเมแทบอลิซึมของ

สารอาหารในร่างกาย ความเป็นพิษของการได้รับ

สารอาหารในปริมาณไม่เหมาะสม หลักการการ

ทดสอบค วาม เป็ นพิ ษ ในห ลอดทดลองแล 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 

  

ปิดรายวชิา 

368443 โภชนาการเชิงโมเลกุล         3(2-3-6) 

Molecular Nutrition 

บทน าสู่เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การ

ขนส่งสารอาหารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การขนส่งและการ

ใช้สารอาหารภายในเซลล์ การรักษาดุลยภาพของ

สารอาหารในเซลล์ปกติและเซลล์ที่แบ่งตัว บทบาท

ของสารอาหารต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ การ

แสดงออกของยีน และการสลายโปรตนี หลักการและ

เทคนิ คด้ านอณู ชี ววิทยาส าห รับการวิจั ยด้ าน

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 

  

ปิดรายวชิา 
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368444 โภชนพันธุศาสตร์              3(2-3) 

Nutrigenomics 

 บทน าสู่โภชนพันธุศาสตร์ ความแปรผันทาง

พันธุกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรม การ

ตอบสนองทางพันธุกรรม ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สารอาหารและยีน หลักการและเทคนิคทางโภชน

พันธุศาสตร์  การประยุกต์ใช้โภชนพันธุศาสตร์กับ  

การประเมินความปลอดภัยขององค์ประกอบใน

อาหาร โภชนพันธุศาสตร์ส าหรับเวชศาสตร์เฉพาะ

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 

 

 

  

ปิดรายวชิา 

  368340 การก าหนดอาหารอาเซียน             3(2-3-6) 

Asian Food Dietetics  

ค าจ ากัดความและแนวคิดพื้ นฐานของ

วัฒนธรรม วิวัฒนาการอาหารและการรับประทาน

อาหาร วัฒนธรรมการบริโภคอาหารในกลุ่ม

อาเซียน อาหารกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

อาหารประจ าชาติอาเซียน ส่วนประกอบและ

วิธีการปรุงประกอบอาหารในอาเซียน ปัจจัยที่มี

ความเกี่ยวข้องกับการก าหนดอาหารของอาเซียน 

Defintion and basic concept of culture, 

human evolution and eating, food and cross-

culture exchange, asean national foods, 

ingredient and cooking of asean foods, asean 

food habit, factors related to asian food dietetics 

 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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  368341 โภชนาการส าหรับนักกีฬา              3(2-3-6) 

Sports Nutrition 

บ ท บ าท ขอ งม ห โภ ชน าห ารแ ล ะจุ ล

โภชนาหาร ผลกระทบของน้ า สารน้ า วิตามินและ

เกลือแร่ต่อสมรรถนะของร่างกาย อาหารและ

โภชนาการในช่วงฝึกซ้อม ช่วงแข่งขัน และช่วงการ

ฟื้นตัวหลั งออกก าลั งกาย ข้อค านึ งทางด้าน

โภ ชน าก ารส าห รับ นั ก กี ฬ าแต่ ล ะป ระ เภ ท 

โภชนาการและวิธีการช่วยเพิ่มสมรรถนะทางการ

กีฬา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับการกีฬา 

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 

 

 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  368342 ผลติภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ          3(2-3-6) 

Health Food Products  

ความหมายของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ อ

สุขภาพ ชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารในท้องตลาด ความรู้เกี่ยวกับการ

เลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร คุณค่าทางโภชนาการและการให้ความรู้

ของผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค ผลการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อ

สุขภาพและผลข้างเคียง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ กฎหมายการใช้

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 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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  368343 องค์การและการจัดการ          3(2-3-6) 

Organization and Management  

ความหมาย รูปแบบ แนวคิด และทฤษฎี

ต่ างๆ เกี่ ยวกับองค์การหลัก  และวิธีการจัด

องค์การ การก าหนดอ านาจหน้าที่ ในองค์การ 

หลักการและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผน 

การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการจูงใจ การ

ติดตามและควบคุม พฤติกรรมองค์การ การ

บรหิารการเปลี่ยนแปลง  

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 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  368344 โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ          3(2-3-6) 

Nutrition for Aging 

สถานการณ์ ผู้สู งอายุของประเทศไทย 

ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาโภชนาการของ

ผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับผู้สูงอายุ 

การดูแลอาหารบริโภคในผู้สูงอายุ บทบาทของ

ครอบครัว ชุมชน สถานบริการสาธารณสุขเพื่อ

การด าเนินงานโภชนาการของผู้สูงอายุ ความ

ต้องการพลังงานและสารอาหารที่จ าเป็นพิเศษ

ส าหรับแต่ละช่วงอายุของวัยชรา การประเมิน

ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ การวิเคราะห์อิทธิพล

ของวิตามิน และอาหารเสริมส าหรับผู้สูงอายุ การ

ใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อรักษาโรค 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, 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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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 

 

 รายวชิาบริการให้หลักสูตรอื่น         หน่วยกิต                              

368200  โภชนบ าบัด             3(3-0-6) 

Nutritional therapy  

 แนวคิดของโภชนาการ ความส าคัญของ

โภชนาการต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความต้อง 

การสารอาหารและโภชนาการในแต่ละวัย การ

ประเมินภาวะทางโภชนาการเบื้องต้น อาหารทาง

การแพทย ์และหลักการของโภชนบ าบัด  

 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 โภชนบ าบัด         3(3-0-6) 

Nutritional therapy  

           ความส าคัญของโภชนาการต่อการบ าบัด

โรค ความต้องการพลังงานและสารอาหารในแต่

ละวัย  สมดุ ลพลั งงาน  ภาวะทุพ โภชนาการ 

กระบวนการดูแลทางโภชนาการ โภชนบ าบัด

เบื้องต้น  ความ เชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่

เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ โภชนบ าบัดเบื้องต้น 

ส าหรับผูป้่วยโรคต่างๆ 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 

ค าอธบิาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) - - - 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) - - - 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) - - - 

- - - 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 3(2-2-5) 

- - - - - - 

- - - 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) 

- - - 368110 อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 2(2-0-4) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) - - - 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6) - - - 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3) - - - 

- - - 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

- - - 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

- - - 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 

368110 อาหารและโภชนาการพืน้ฐาน 3(3-0-6) - - - 

- - - 368111 โภชนาการในวัฎจักรชีวติ 3(3-0-6) 

001xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) - - - 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

หมายเหตุ * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่* 3(3-0-6) - - - 

003136 พะเยาศกึษา* 3(2-2-5) - - - 

- - - 001204   ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

- - - 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 3(2-2-5) 

- - - 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 361203 จุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา 3(2-3-6) 

365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 365212 ชีวเคมีพืน้ฐาน 3(2-3-6) 

368211 เคมีอาหาร 3(2-3-6) - - - 

00xxxx    วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 3(x-x-x) - - - 

00xxxx    วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) - - - 

- - - 368212 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-3-6) 

- - - 368213 หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกติ 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

- - - 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

- - - 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

242120   การวิเคราะห์เชงิปรมิาณ 4(3-3-8) - - - 

341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 341334 เภสัชวิทยาเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 363221 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 3(2-3-6) 

367201 สรรีวิทยาพืน้ฐานของมนุษย์ 3(2-3-6) 367201 สรรีวิทยาพืน้ฐานของมนุษย์ 3(2-3-6) 

368212 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 3(2-3-6) 368214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 3(2-3-6) 

00xxxx    วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  3(x-x-x) - - - 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

หมายเหตุ      นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560ต้องผ่านรายวิชา 368331 การฝึกประสบการณ์

โภชนาการชุมชน และรายวชิา 368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการก าหนดอาหาร ไมน้่อบกวา่ 500 ชั่วโมง     

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) - - - 

247111    ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 247111    ชีวสถิต ิ 3(2-2-5) 

361301 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6) - - - 

366300 พยาธิวทิยาพื้นฐาน 3(3-2-7) 366213 พยาธิวทิยา 3(3-0-6) 

368313    การวิเคราะห์อาหารและการประเมิน

ภาวะโภชนาการ 

3(2-3-6) - - - 

368314   โภชนาการเชิงชีวเคมีของมนุษย ์ 3(3-0-6) 368315    โภชนาการมนุษยแ์ละเมแทบอลิซึม 3(3-0-6) 

- - - 368320    การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-3-6) 

- - - 368321 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 3(2-3-6) 

   xxxxxx    วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

324352 การสุขาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) - - - 

- - - 368316 อาหารปลอดภัยและสขุาภิบาลอาหาร 2(1-3-4) 

368320   โภชนาการในวัฏจักรชีวติ 3(3-0-6) - - - 

368321   การให้ค าปรกึษาด้านโภชนาการ 2(1-3-4) 368323 การให้ค าปรกึษาด้านโภชนาการ 3(2-3-6) 

368322 การจัดการการบรกิารอาหาร 2(1-3-4) 368322 การจัดการการบรกิารอาหาร 3(2-3-6) 

368323   โภชนาการทางคลินิก 3(2-3-6) - - - 

368xxx    วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) - - - 

xxxxxx    วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 368xxx วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

- - - 368324 จรรยาบรรณทางวิชาชีพนักโภชนาการ

และนักก าหนดอาหาร 

1(1-0-2) 

- - - 368325   โภชนาการชุมชน 3(2-3-6) 

- - - 368330 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6) 

   368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการ

ชุมชน 

ไม่นอ้ยกว่า 

150 ชั่วโมง 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

- - - 368332   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

โภชนาการและการก าหนดอาหาร 

ไม่นอ้ยกว่า 

350 ชั่วโมง 

    รวม - 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 

*ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

นิสิตที่เลือกเรียนรายวิชา 368434 การฝึกงานด้านโภชนาการและการก าหนดอาหาร ต้องผ่านรายวิชาเอกจ านวน 30 หน่วยกิต 

ผ่านรายวิชา 368331 การฝึกประสบการณ์โภชนาการชุมชน และรายวิชา 368332 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

368424 โภชนาการและการก าหนดอาหาร 3(2-3-6) - - - 

368425 โภชนบ าบัดทางการแพทย ์ 3(2-3-6) 368427 โภชนบ าบัดทางการแพทย ์ 3(2-3-6) 

368426   โภชนาการชุมชน 2(1-3-4) - - - 

368430 สัมมนา 1(0-2-1) 368434 สัมมนา 1(0-2-1) 

- - - 368426 โภชนาการทางคลินิก 3(2-3-6) 

- - - 368433 ปัญหาพิเศษทางอาหารและโภชนาการ 1(0-3-2) 

368xxx   วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 368xxx   วิชาเอกเลือก 3(2-3-6) 

xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx   วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต  รวม 14 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

368431 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 368435 การฝึกงานด้านโภชนาการและการ

ก าหนดอาหาร** 

6 หน่วยกิต 

(ไม่นอ้ยกว่า 

400 ชั่วโมง) 

368432 การฝึกงาน** 6 หน่วยกิต 368436 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

368433   สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 368437   สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

บันทกึข้อความขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ช ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ภาคผนวก ซ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ช 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลกัสูตร 
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รายงานการประชุมวิพากษห์ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาโภชนการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

วันจันทร์  ที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา 9.00-16.00 น. 

 ณ  อาคารเรียนรวม ห้อง CE 07108  

 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 

 1.   ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แพทย์                                ประธานกรรมการ 

       (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตร ีสุทธจติต์)    

2.   รองคณบดีฝา่ยวิชาการ                                   รองประธานกรรมการ

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วาทิตา  ผจญภยั) 

3.   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก               กรรมการ  

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ปโชติการ)    

4.   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                                 กรรมการ 

       (ดร.ศักดา พรงึล าภู) 

5.   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก                                 กรรมการ 

       (ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร)์   

 6.   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                                 กรรมการ 

       (เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จ าเริยดารารัศมี) 

 7.   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                             กรรมการ 

       (รองศาสตราจารย์ รัตนา อตัติปัญโญ) 

 8.   ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน                                             กรรมการ 

       (นางวรัทยา กุลนิธิชัย) 

9.   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 

ดร.ภัคสิร ิสินไชยกจิ  

10.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   กรรมการ 

อาจารยย์ุพา ชาญวิกรัย 
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11.  อาจารย์ผูส้อน                 กรรมการ 

      อาจารยน์รศิรา พนัธุรัตน์ 

12.  อาจารย์ผูส้อน                กรรมการ 

      อาจารย์ณฐัพล ทัศนสุวรรณ 

13. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ ประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด      กรรมการและเลขานุการ                       

(นางสาวชมนาด สงิห์หนัต์)  

 14. นักวชิาการศึกษาคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์    ผู้บันทึกการประชุม 

(นางสาวนภิาพร ตันเครอื)  
 

รายนามผูไ้ม่ได้เขา้ร่วมประชุม 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์     ติดภาระกิจ 

(ศาสตราจารย ์ดร.นิสนัต์ สัตยศัย)           

2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      ติดภาระกิจ 

(ศาสตราจารย ์เกียรติคุณ ประณีต ผอ่งแผว้)           

3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      ติดภาระกิจ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มณฑิรา อินจา่ย) 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      ติดภาระกิจ 

(นางศลัยา คงสมบูรณ)์ 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน       ติดภาระกิจ 

(ศาสตราจารย ์นายแพทย ์วีระพล จนัทรด์ียิง่) 

6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน       ติดภาระกิจ 

(ดร.ยุพารตัน์ โพธิเศษ) 

7. ผู้รับผิดชอบหลักสตูร       ติดภาระกิจ 

(ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชต)ิ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ   -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 พิจารณาหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ฉบับรา่ง) 

คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป  

 1.1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

       มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาไทย เพื่อให้ตรงกับ

ชื่อภาษาอังกฤษเดิม เนื่องจากการใช้ชื่อหลักสูตรภาษาไทยเดิมไม่สอดคล้องกับชื่อที่สมาคมนัก

ก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยก าลังด าเนินการขอกับกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพนักโภชนาการด้านการก าหนดอาหาร 

          1.2  ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

      มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อปริญญาและสาขาวิชาภาษาไทย 

เพื่อให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษเดิม เนื่องจากการใช้ชื่อปริญญาภาษาไทยและสาขาวิชาเดิมไม่

สอดคล้องกับชื่อที่สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทยก าลังด าเนินการขอกับกองการ

ประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพนัก

โภชนาการด้านการก าหนดอาหาร 

          1.3  วิชาเอก  

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้ผา่น  

          1.4  จ านวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลักสตูร   

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ว่าจ านวนหน่วยกิตควรจะสอดคล้องกับรายวิชาที่สรา้ง หากมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีการสรา้งรายวิชาเพือ่ให้บัณฑิตเป็นไปตามผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังและมีผล

กับการขอใบประกอบโรคศิลปะในอนาคต ก็จ าเป็นตอ้งมี 

          1.5  รูปแบบของหลักสูตร    

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้ผา่น  

          1.6  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนมุัติ/เหน็ชอบหลักสูตร    

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้เพิม่ข้อมลูบางส่วนที่เพิ่มได ้  

          1.7  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้ผา่น  

          1.8  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเปน็ นกัโภชนาการและนักก าหนดอาหาร 

นักวชิาการและนักวจิัยในสถาบันศึกษา หรอืหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

         1.9  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษา ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสูตร 
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 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหม้ีการตรวจสอบประวัติการศึกษาของดร.ธีรภัทร ศรีรัตน

โชติ ถึงการเป็นผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 1.10  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น  

 1.11  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหม้ีการเรยีบเรียงล าดับ และตดัเนื้อหาบางส่วนที่ไม่

สอดคลอ้ง 

 1.12  ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกจิของ

สถาบัน 

      มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้ผา่น  

 1.13  ความสมัพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบนั  

   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น  
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 2.1  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร  

       มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบใหม้ีการแกไ้ขปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคบอ้งกับปรัชญา

มหาวิทยาลยัและคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์คอื โภชนาการและการก าหนดอาหารเป็นศาสตร์

ที่ประยุกต์องคค์วามรูท้างดา้นอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร น าไปสู่การมีสขุภาวะที่

ดีของชุมชน 

 2.2  แผนพัฒนาปรับปรุง  

        มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหม้ีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และหลักฐาน/ ตวับ่งชี้ในแผน

ปรับปรุงหลักสูตรใหม ่
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  3.1  ระบบการจัดการศึกษา   

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 3.2  การด าเนินการหลักสตูร   

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหใ้นหัวข้อปัญหาของนิสิตแรกเข้าให้เพิ่มรายวิชาภาษาไทย 

และในหัวข้องบประมาณตามแผนให้ค านวณงบประมาณตา่งๆ ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันและอนาคต 

 3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน     
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  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหต้รวจสอบหน่วยกติให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ในหมวด

วิชาเฉพาะและหน่วยกิตรวมทีต่้องมีการค านวนให้ถูกต้อง จดัแผนการศึกษาและเรยีงรายวิชา

ใหม ่โดยล าดับวิชาทีม่ีเนือ้หาง่ายไปรายวิชาทีม่ีเนือ้หายาก พิจารณาหน่วยกติของรายวิชาเฉพาะ

และวิชาเอกวา่มีความเหมาะสมหรอืไม ่นอกจากนั้นแก้ไขค าอธิบายรายวิชาไมใ่หม้ีการสอนซ้ า 

เขียนค าอธิบายรายวิชาให้ครอบคลุมกับเนือ้หารายวิชา และต้องมีการผสานกันในรายวิชาบางตัว

เพื่อตอบสนองผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตรมากยิง่ขึน้  

 3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงานหรอืสหกจิศึกษา)     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 3.5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจยั      

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหส้รา้งรายวิชาใหม ่ได้แก ่รายวิชาปัญหาพิเศษ เพือ่ให้นสิิต

ได้ท าโครงงานหรอืงานวิจยัปญัหาดา้นโภชนาการ 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต    

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปดูใหต้รงกับผลการเรียนรูท้ี่มหาวิทยาลยัก าหนด 

 4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)    

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปดูใหต้รงกับผลการเรียนรูท้ี่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

  5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

  5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แนบเอกสารการด าเนินการทวนสอบผลการเรียนรูใ้น

ภาคผนวก 

  5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

  6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 
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 6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย์ 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

     7.1 การก ากับมาตรฐาน  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปพิจารณาว่าสอดคลอ้งกับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรหรอืไม ่

      7.2 บัณฑติ   

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

      7.3 นสิิต  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปพิจารณาว่าสอดคลอ้งกับขอ้บงัคับของ

มหาวิทยาลยัหรอืไม่ 

 7.4 คณาจารย ์

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปพิจารณาว่าสอดคลอ้งกับแผนของคณะหรือไม ่

  7.5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู ้    

        มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้ผา่น 

  7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  8.1  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

 8.2  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

  8.3  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 

  8.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่น 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง     -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ  -ไม่มี- 

 

เลิกประชุมเวลา  เวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

รายงานการประชุมหลักสูตร  

(เพื่อแก้ไขข้อวพิากษ์) 
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รายงานการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เพื่อแก้ไขขอ้วิพากษ)์ 

สาขาวชิาโภชนการและการก าหนดอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

วันศุกร์ ที่  19  สิงหาคม  2559  เวลา 9.00-16.00 น. 

 ณ  อาคารเรียนรวม ห้องพักอาจารย์สาขาชีวเคมีและโภชนาการ CE 07308  

 

รายนามผูเ้ขา้ประชุม 

 1.    ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์พทย ์                               ประธานการประชุม 

       (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตร ีสุทธจติต์)    

2.   ประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด                             ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

       (อาจารย์ชมนาด สิงหห์ันต์) 

3.   รองประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด            ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      (อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย)    

4.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร                                                 ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

       (ดร.ภัคสิริ สินไชยกจิ) 

5.   อาจารย์ประจ าหลักสูตร                                        ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

       (ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโขติ)   

 6.   อาจารย์วทิวัส สัจจาพงศ์       อาจารย์ผูส้อน 

 7.   อาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ                                          อาจารย์ผูส้อน 

 8.   อาจารยน์รศิรา พนัธุรัตน์               เลขานุการ 

  

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจง้เพื่อทราบ   -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง      

 4.1 การปรับปรุง เพิ่มเติม ละเอียดแก้ไขรายละเอียดจากผู้ทรงคุณวุฒิและมติการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขจากการประชุมวิพาษ์หลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

(ฉบับรา่ง) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ที่ผา่นมา 
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่ อน าข้อคิดเห็นและข้อแนะน าจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดมาพิจารณาและแก้ไข ดังต่อไปนี้ 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป  

 1.1  รหัสและชื่อหลักสูตร 

       มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาไทยตามค าแนะน า

ของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนด

อาหาร” 

          1.2  ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

      มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภาษาไทยตามค าแนะน า

ของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น “วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)” หรอื “วท.บ. 

(โภชนาการและการก าหนดอาหาร)” 

          1.3  วิชาเอก  

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบตามผลการวพิากษ์ฯ 

          1.4  จ านวนหน่วยกติที่เรยีนตลอดหลักสตูร   

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้แกไ้ขเปน็ 134 หน่วยกิต 

          1.5  รูปแบบของหลักสูตร    

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้มีการเพิ่มเตมิเอกสารบันทึกความรว่มมือฯ ในภาคผนวก ฉ 

          1.6  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนมุัติ/เหน็ชอบหลักสูตร    

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เพิ่มรายละเอียดตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1.7  ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

     มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบตามผลการวพิากษ์ฯ 

          1.8  อาชพีที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขเปน็ “นักโภชนาการและนักก าหนดอาหาร 

นักวชิาการ และนักวจิัยในสถาบันการศึกษาหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 

         1.9  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒกิารศึกษา ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสูตร 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้บรรจุทัง้ชื่อของ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ และ อ.วิทวสั สัจจาพงศ์ ที่

มีผลงานการตีพมิพ์ด้านโภชนาการด้วย  

 1.10  สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการวพิากษ์ฯ  

 1.11  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 



150 

 

   

 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามผลการวพิากษ์ฯ จึงมีการเรยีบเรียงล าดับเนื้อหา และตัด

เนือ้หาบางส่วนที่ไม่สอดคลอ้งออกไป 

 

 1.12  ผลกระทบจากขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกจิของ

สถาบัน 

        มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 1.13  ความสมัพันธ์กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบนั  

   มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  
 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 2.1  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงคข์องหลักสูตร  

       มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีการแกไ้ขตามผลการวิพากษ์ คอื ปรัชญา  คุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค ์และผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง  

 2.2  แผนพัฒนาปรับปรุง  

        มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหม้ีการแกไ้ขตามผลการวพิากษใ์นหัวขอ้กลยุทธ์และ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ในแผนพัฒนาปรับปรุง 
 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

  3.1  ระบบการจัดการศึกษา   

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 3.2  การด าเนินการหลักสตูร   

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เพิม่รายวิชาภาษาไทยในหัวข้อปัญหาของนิสติแรกเข้า 

และแก้ไขงบประมาณตามแผน  

 3.3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้แกไ้ขจ านวนหน่วยกติ โครงสรา้งหลักสูตร เรยีงล าดับ

รายวิชาใหม่ แกไ้ขหน่วยกติใหถู้กต้อง เรียงล าดับรายวิชาในแผนการศึกษาใหม่ แกไ้ขค าอธิบาย

รายวิชาของหลักสตูรที่มีรหสัขึน้ต้นด้วย 368...... และมีการแกไ้ขการเรียงล าดับชื่ออาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์พเิศษ อาจารย์ผูส้อน 

  

 3.4 องคป์ระกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงานหรอืสหกจิศึกษา)     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหม้ีเพิ่มหัวการรายละเอียดส าหรับผูท้ี่ต้องการสอบ

ใบรับรองการเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชี (กอ.ช) 
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 3.5 ขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจยั      

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบใหม้ีการแกไ้ขข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงาน หรอื

งานวิจยั โดยเพิม่การอธิบายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางอาหารและโภชนาการ 
 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต    

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 4.2 การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้มีการกลับไปตรวจสอบและทวนซ้ าใหต้รงกับผลการเรียนรูท้ี่

มหาวิทยาลยัก าหนด 

 4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping)    

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กลับไปตรวจสอบและทวนซ้ าใหต้รงกับผลการเรียนรูท้ี่

มหาวิทยาลยัก าหนด รายวิชาในหลักสูตร และหลักสตูรอื่นที่ให้บริการ 
 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ 

  5.1 กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

  5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรระบุกระบวนการทวนสอบให้เป็นไปตามแนวทางการทวน

สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูข้องนสิิต กองบรกิารการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

  5.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  
 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

  6.1 การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แกค่ณาจารย์ 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  
 

หมวดท่ี 7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

     7.1 การก ากับมาตรฐาน  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  
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      7.2 บัณฑติ   

  มติ  ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

      7.3 นสิิต  

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 

 7.4 คณาจารย ์

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 7.5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 7.6 สิง่สนับสนนุการเรียนรู ้    

        มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เหน็ชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

  7.7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  8.1  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 8.2  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ ์  

  8.3  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

  8.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

         มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ผา่นตามผลการวพิากษ์  

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง     -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่นๆ  -ไม่มี- 

 

เลิกประชุมเวลา  เวลา 16.00 น. 
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………………………………………………………… 

(ศาสตราจารย์ เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์) 

ประธานกรรมการ 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

………………………………………………………… 

(อาจารย์ชมนาด สิงห์หันต)์ 

ประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด/ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม) 

 

 

………………………………………………………… 

(อาจารย์ยุพา ชาญวิกรัย) 

รองประธานหลักสูตรโภชนาการและโภชนบ าบัด/  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  

 

 

 

 

 

  

………………………………………………………… 

(อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์) 

อาจารย์ผู้สอน 

………………………………………………………… 

(อาจารย์ณัฐพล ทัศนสุวรรณ) 

อาจารย์ผู้สอน 

 

 

………………………………………………………… 

(อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์) 

อาจารย์ผู้สอน 

(ผู้บันทึกการประชุม) 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัตแิละผลงานอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประสบการณ์การฝึกอบรม 

1. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและผู้ป่วย

เอดส์ ณ คลินิกนิรนาม ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  7 

มกราคม – 11 มกราคม 2551 

2. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผูป้่วยโรคไตเรือ้รังและผู้ป่วยไตที่ได้รับ

การล้างไตผ่านทางเครื่องและช่องท้อง ณ โรงพยาบาลพระมงกฏเกล้า ระหว่างวันที่  21 

มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2551 

3. ฝึกปฏิบัติการจัดระบบการบริการอาหาร ณ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2550 

4. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหารเพื่อจัดการน้ าหนัก และการให้ความรู้เกี่ยวกับ

อาหาร แก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกอาหาร  ณ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2550 

5. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาล

เทพธารินทร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2550 

6. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด ณ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร 

ระหว่างวันที่ 10-28 กันยายน 2550      
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7. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยที่มปีัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดิน

อาหารและโรคตับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  8-19 ตุลาคม 

2550   

8. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและเด็ก ณ  

โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจกิายน  2550 

9. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางและ

หลอดเลือดด า ณ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนช่ันแนล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  

19 พฤศจกิายน – 7 ธันวาคม 2550 

10. ฝึกปฏิบัติในฝ่ายควบคุมคุณภาพอาหาร ณ บริษัทเอ็กซ์โซติก นิคมอุตสาหกรรม   แหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2549 

11. ฝึกปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน  สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาล

เปาโล เมโมเรียล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2549 
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ประวัติ 

นาย ณัฐพล ทัศนสุวรรณ 

Mr. Natthaphon Thatsanasuwan 

 

ชื่อ-สกุล    นาย ณัฐพล ทัศนสุวรรณ  

รหัสประจ าตัวประชาชน 17299001xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน   สาขาชวีเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานทีต่ิดต่อได้สะดวก สาขาชวีเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466-666 ตอ่ 3854  

086-788-4665 

Email     natthaphon.that@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558   วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)   

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2554    วท.บ. (พฤกษศาสตร์)  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

ความช านาญเฉพาะทาง  ขึน้ทะเบียนใบรับรองการเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 

หมายเลข 1055 
 

ผลงานทางวิชา  

Yupa Chanwikrai , Chomnard Singhan , Suwatsuk Dansukda, Natthaphon Thatsanasuwan, Puksiri 

Sinchaiyakit, Maitree Suttajit, Jukkrit Wangrath, and Naritsara Phanthurat. (2017). 

Nutritional value of indigenous foods and food consumption behavior among end stage 

renal disease. Oral presentation. Submitted to Phayao Research Conference, University 

of Phayao, March 6th March 2017, 229-242. 
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Yupa Chanwikrai, Jukkrit Wangrath, Naritsara Phanthurat, Chomnard Singhan, Natthaphon 

Thatsanasuwan, Puksiri Sinchaiyakit, and Maitree Suttajit. (2017). Knowledge 

management for local wisdom of Tai Lue food with the community participation in 

Chiang kam district, Phayao Province. Oral presentation. Submitted to Phayao 

Research Conference, University of Phayao, March 6th March 2017, 243-254. 

Naritsara Phanthurat, Chomnard Singhan, Yupa Chanwikrai, Natthaphon Thatsanasuwan, and 

Puksiri Sinchaiyakrit. (2017). The study of nutritional status of health volunteers by 

community diagnosis at Ban Tohk Waak, Meuang district, Oral presentation.  

Submitted to Phayao Research Conference, University of Phayao, March 6th March 

2017, 266-279. 

 

ประสบการณ์ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติในการจัดระบบการให้บริการอาหาร ฝ่ายโภชนาการ หน่วยโภชนวิทยา และชีวเคมี

ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 22 ม.ิย. 2555 

2. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับการควบคุมน้ าหนัก ฝ่ายโภชนาการ หน่วยโภชนวิทยา 

และชีวเคมีทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 2 – 20 ก.ค. 2555 

3. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน 

ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 10 ส.ค. 2555 

4. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ หน่วยโภชน

บ าบัด กองอ านวยการฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. – 7 

ก.ย. 2555 

5. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

ศูนย์ตตยิภูมิโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 5 ต.ค. 2555 

6. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารก และเด็ก หน่วยโภชนวิทยา ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 5 พ.ย. 

2555 

7. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินกิส าหรับผูป้่วยโรคไต โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  

ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. -  11 ธ.ค. 2555 

8. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินกิส าหรับผูต้ิดเชือ้ HIV ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  

ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 1 ก.พ. 2556 
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ประวัติ 

นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ 

Miss. Naritsara Phanthurat 

 

ชื่อ-สกุล    นางสาวนริศรา พันธุรัตน์  

รหัสประจ าตัวประชาชน 15499001xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

สถานที่ท างาน  สาขาชวีเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้สะดวก สาขาชวีเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์    054-466-666 ตอ่ 3854  

063-265-5308 

Email     panturat.naris@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2558   วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)   

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2553    ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชยีงราย 

ความช านาญเฉพาะทาง  ขึน้ทะเบียนใบรับรองการเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 

หมายเลข 1044 

 

ผลงานทางวิชา  

Naritsara Phanthurat, Chomnard Singhan, Yupa Chanwikrai, Natthaphon Thatsanasuwan, and 

Puksiri Sinchaiyakrit. (2017). The study of nutritional status of health volunteers by 

community diagnosis at Ban Tohk Waak, Meuang district, Oral presentation.  

Submitted to Phayao Research Conference, University of Phayao, March 6th March 

2017, 266-279. 
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Yupa Chanwikrai , Chomnard Singhan , Suwatsuk Dansukda, Natthaphon Thatsanasuwan, Puksiri 

Sinchaiyakit, Maitree Suttajit, Jukkrit Wangrath, and Naritsara Phanthurat. (2017). 

Nutritional value of indigenous foods and food consumption behavior among end stage 

renal disease. Oral presentation. Submitted to Phayao Research Conference, University 

of Phayao, March 6th March 2017, 229-242. 

Yupa Chanwikrai, Jukkrit Wangrath, Naritsara Phanthurat, Chomnard Singhan, Natthaphon 

Thatsanasuwan, Puksiri Sinchaiyakit, and Maitree Suttajit. (2017). Knowledge 

management for local wisdom of Tai Lue food with the community participation in 

Chiang kam district, Phayao Province. Oral presentation. Submitted to Phayao 

Research Conference, University of Phayao, March 6th March 2017, 243-254. 

 

ประสบการณ์ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ 

1. การปฏิบัติในการจัดระบบการให้บริการอาหาร ฝ่ายโภชนาการ หน่วยโภชนวิทยา และชีวเคมี

ทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 22 มิ.ย. 2555 

2. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับการควบคุมน้ าหนัก ฝ่ายโภชนาการ หน่วยโภชนวิทยา 

และชีวเคมีทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 2 – 20 ก.ค. 2555 

3. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 

พหลโยธิน ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 10 ส.ค. 2555 

4. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ หน่วยโภชน

บ าบัด กองอ านวยการฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. – 7 

ก.ย. 2555 

5. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ และหลอดเลือด 

ศูนย์ตตยิภูมิโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 5 ต.ค. 2555 

6. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารก และเด็ก หน่วยโภชนวิทยา 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. – 5 

พ.ย. 2555 

7. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ป่วยโรคไต โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 

ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. -  11 ธ.ค. 2555 

8. การปฏิบัติทางโภชนาการคลินิกส าหรับผู้ติดเชื้อ HIV ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 

ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 1 ก.พ. 2556 
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ประวัติ 

นางสาวยุพา ชาญวิกรัย 

Ms. Yupa Chanwikrai 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวยุพา ชาญวิกรัย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15399000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3636 

089-959-5847 

Email chanwikrai.yupa@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)  

มหาวิทยาลัยมหดิล จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. 2550 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)               

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ความช านาญเฉพาะทาง ขึ้นทะเบียนใบรับรองการเป็นนักก าหนดอาหารวิชาชีพ (กอ.ช.) 

หมายเลข กอ.ช. 0815 

 

ผลงานวชิาการ 

Jukkrit Wungrath, Maitree Suttajit, Yupa Chanwikrai, Puksiri Sinchaiyakit, Chomnad Singhan, Sumitra 

 Vuttisinaksara. (2015) 29 – 30 January 2015. Health Behavior Modification in Diabetes Mellitus 

 Patients with the Community Participation. Oral presentation. Submitted to Phayao Research 

 Conference, University of Phayao.  
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Yupa Chanwikrai, Maitree Suttajit. (2013) September - December 2013. Garlic - the miracle crop that is 
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ประสบการณ์การท างาน 

1. นักก าหนดอาหารโรคไต แผนกโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

กรุงเทพมหานคร 

 

ประสบการณ์การฝึกอบรม  

1. ประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Dialysis Weekend “Holistic Care in Dialysis” โรงแรมเดอะ 

ซายน์ พัทยา ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 

2. อบรมสร้างแกนน าในการถ่ายทอดการดูแล และส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่  27-

29 กันยายน 2554 

3. ประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการ Dialysis Weekend “Diversities in Dialysis” โรงแรม เดอะ 

ซายน์ พัทยา ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2554 

4. ประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการ  Dialysis Weekend “Quality Dialysis in the Year 2010” 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ระหว่าง วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2553 

5. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินกิและการก าหนดอาหาร ส าหรับผูป้่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยไตที่ได้รับ

การล้างไตผ่านทางเครื่องและช่องท้อง. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.

2552 

6. ฝกึปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน.  สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โรงพยาบาลเปา

โลเมโมเรียล กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2552 

7. ฝึกปฏิบัติการจัดระบบการบริการอาหาร.  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลพระ      มงกุฎเกล้า 

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2552 

8. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินกิและการก าหนดอาหารเพื่อจัดการน้ าหนัก.  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 

กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 

9. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผูป้่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ

และหลอดเลือด.  ศูนย์ฟื้นฟูผูป้่วยผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 

2552 

10. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินอาหารและโรคตับ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 

11. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารกและเด็ก  

โรงพยาบาลสวนดอก จ. เชยีงใหม่ ปี พ.ศ. 2552 
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12. ฝกึปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและผู้ป่วย

เอดส์.  คลินกินิรนาม ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 

13. ฝึกปฏิบัติด้านโภชนคลินิกและการก าหนดอาหาร ส าหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางและ

หลอดเลือดด า.  ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2552 
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ประวัติ 

นายวิทวัส สัจจาพงศ์ 

Mr. Wittawas Sajjapong 

 

ชื่อ-สกุล นายวิทวัส สัจจาพงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35601001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3636 

089-870-0522 

Email wsajjapong@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2550 วท.ม. (ชีวเคมี) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

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. 

วิทวัส สัจจาพงศ์และปรียา ลีฬหกุล  ผลของการบริโภคอาหารโปรตีนสูงต่อน้ าหนักตัวและมวล

 กล้ามเนื้อในวัยรุ่นชาย การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 

 “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน” The 6th National and International 



167 

 

   

 

 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 

ภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง

วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 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 (เกียรตนิยิมอันดับ 2)       

1,260 1,260 1,260 1,260 

4 นางสาวยุพา ชาญวกิรัย 15399000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา*  

เทคนิคการแพทย ์

1,260 1,260 1,260 1,260 

5 นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 35406001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคม ี

เทคนิคการแพทย ์

1,260 1,260 1,260 1,260 

หมายเหตุ: *มีกอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวชิาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT) 
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ภาระงานสอนอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 

1 นายศุภชัย เจรญิสิน 35599000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

เคมี (เกียรตนิยิม) 

1,260 1,260 1,260 1,260 

2 นางสาวชมนาด สิงห์หันต ์ 35707005xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา 

สาธารณสุขศาสตร์  

1,260 1,260 1,260 1,260 

3 นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 17299001xxxxx อาจารย์ วท.ม  

วท.บ 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา**  

พฤกษศาสตร์ 

1,260 1,260 1,260 1,260 

4 นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ 15499001xxxxx อาจารย์ วท.ม.  

สส.บ 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา** 

สาธารณสุขศาสตร์ 

1,260 1,260 1,260 1,260 

5 นางสาวยุพา ชาญวกิรัย 15399000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา 

เทคนิคการแพทย ์

1,260 1,260 1,260 1,260 

6 นายวิทวัส สัจจาพงศ ์ 35406001xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

เทคนิคการแพทย ์

1,260 1,260 1,260 1,260 

7 นายสุรศักดิ์ ใจเขยีนด ี 36698000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ชวีเคมี 

ชวีวทิยา 

1,260 1,260 1,260 1,260 

 

 

หมายเหตุ: *มกีอ.ช. คือ ใบประกาศการรับรองเป็นนักก าหนดอาหารวชิาชีพ (Certified Dietitian of Thailand; CDT) 
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