รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)

50723611 โภชนาการและการประกอบอาหารสาหรับผูส้ ูงอายุ
(Nutrition and Culinary for Elderly)

หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2561

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
50723611 โภชนาการและการประกอบอาหารสาหรับผู้สูงอายุ
(Nutrition and Culinary for Elderly)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง
อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทธนันท์ ศรีม่วง
e-mail : pattha8899@gmail.com
ห้องพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถ. สิรินธร
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) ชั้น 4 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ : 0-2423-9452
อาจารย์สุนิทรา ชัยภัย
e-mail : sunitra.ch@gmail.com.com
ห้องพัก : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถ. สิรินธร
(ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ) ชั้น 4 หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร

โรงเรียนการเรือน
โทรศัพท์ : 0-2423-9453

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปีที่ 3
2

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาค สรีรวิทยาที่เกิดขึ้น
ในผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้
3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ และปัญหาภาวะโภชนาการที่
เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ
4. เพื่อให้ นั กศึกษามีความรู้ และมี ความสามารถในการก าหนด และจัดอาหารที่ เหมาะสมให้ กั บ
ผู้สูงอายุได้
5. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสามารถพัฒนา
ตารับอาหารที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยา ความต้องการสารอาหาร และพลังงาน สาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ปั ญหาสุ ข ภาพและภาวะโภชนาการในผู้ สู งอายุ แนวทางการแก้ ไข และป้อ งกัน ปัญ หา ภาวะ
โภชนาการ การกาหนดและการจัดอาหาร จัดทาและพัฒนาตารับอาหารมาตรฐานที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้สูงอายุ ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารที่เหมาะสม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

3

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

30 ชัว่ โมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
นักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้ามาพบเพื่อปรึกษาอาจารย์ได้ที่หลักสูตรโภชนาการและการประกอบ
อาหาร ได้ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. คิดเป็นจานวนชั่วโมงที่ให้คาปรึกษา 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมต้องครอบคลุม (TQF 2.1.1 (1-2))
1) การมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (2.1.1 (1))
2) ความมีวินั ย ตรงต่อเวลา และมีค วามรั บผิ ดชอบต่อ ตนเองและสั งคม เคารพกฎระเบี ย บและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม (2.1.1 (2))
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1) มีการตั้งกฎระเบีย บ กติกาในการเรียนในรายวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารส าหรับ
ผู้สูงอายุ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีการเสนอความคิดเห็น และข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม
ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
2) จัดการสอนแบบสื่อสารสองทาง โดยการยกตัวอย่างข่าวที่เกิดขึ้นในสื่อต่างๆ ที่กาลังเป็นที่สนใจ
สอดแทรกขณะเรี ย น เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนตั้งคาถาม ตอบคาถาม หรื อแสดงความคิดเห็ นที่เกี่ย วข้องกั บ
คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสานึก รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
3) ให้ นั ก ศึ ก ษารั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมที่ ม อบหมายให้ และมี บทลงโทษหากนั ก ศึก ษาขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เช่น การคัดลอกงาน หรือ การลอกข้อสอบ การไม่มีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม
4) ผู้สอนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความเห็น และรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติผู้อาวุโส
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้น เรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะ จัดกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม
2) ตรวจสอบวินั ย การเข้ าชั้น เรี ยน ความตรงต่อ เวลาในการเข้ าชั้นเรีย น และการส่ งงานที่ได้รั บ
มอบหมาย
3) การประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) นักศึกษาประเมินตนเอง
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2. ความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการด้านโภชนาการ และโภชนบาบัด รวมถึงสามารถวิเคราะห์ภาวะ
โภชนาการของผู้สูงอายุได้ มีทักษะในการกาหนดอาหาร และประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
และโภชนบาบัด ตลอดจนสามารถพัฒนาตารับอาหารที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม (TQF
2.2.1 (1-3))
1) การมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเนื้อหาสาระสาคัญของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ (2.2.1 (1))
2) การมีทักษะ และความชานาญในงานด้านวิชาชีพ (2.2.1 (2))
3) ความสามารถในการนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (2.2.1 (3))
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้าความรู้ใหม่หลังบทเรียนพร้อมกับเชื่อมโยง
ความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้นการเลือกใช้วิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ได้แก่ การสอนบรรยายประกอบสื่อการสอน
และกรณีศึกษา โดยให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ การใช้เทคนิคระดมสมอง ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ การสาธิตประกอบการบรรยาย
พร้อมอธิบายเทคนิคและเหตุผลในการทา การจัดแบ่งกลุ่ม มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติและร่วมกัน
ทางานเป็นกลุ่ม เป็นต้น
3) การเรี ย นรู้จ ากสถานการณ์จริง มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง การจัด ให้ นักศึก ษาได้ทดลองการ
ประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา ผ่านการทางานกลุ่ม เพื่อค้นคว้าหา
ความรู้จากการทดลองที่กาหนดขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาหาร
4) การถาม-ตอบปัญหาในห้องเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น แบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบย่อย การนาเสนอ
รายงานค้นคว้าหน้าชั้นเรียน และการฝึกปฏิบัติ
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น มาตรฐานทักษะทางปัญญาต้องครอบคลุม (TQF 2.3.1 (1))
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (2.3.1 (1))
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง โดยใช้
กรณีศึกษาหรือการกาหนดหัวข้อเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าจากงานวิจัยด้านโภชนาการและโภชนบาบัดที่
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เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ การพัฒนาตารับอาหารที่
เหมาะสมสาหรับผู้อายุ
2) การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้มากขึ้น โดยมี
การมอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มเพื่อระดมสมองในการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนาเสนอในการเรียนภาคปฏิบัติ
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู้เรี ยนต้องมีทักษะในการอยู่ ร่ว มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบต้องครอบคลุม (TQF 2.4.1 (1-4))
1) ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม (2.4.1 (1))
2) ความสามารถในการปรับ ตัวและทางานร่ว มกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2.4.1 (2))
3) ความสามารถในการวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ (2.4.1 (3))
4) การมีบุคลิกภาพที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ (2.4.1 (4))
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช้การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของแต่
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2) มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม
3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียงส่วนใหญ่
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และการนาเสนอ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นมาตรฐานทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้องครอบคลุม (TQF 2.5.1 (2))
1) ความสามารถในการสื่อสาร สามารถสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้เห็นและฟัง ถ่ายทอดและนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ (2.5.1 (2))
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5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอด้วยวาจาทั้ง
แบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) การจัดรายวิชาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยให้นักศึกษารู้จักนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุ และวิชาที่เกี่ยวข้อง
4) ผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยผลิตสื่อการสอนที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ น่าสนใจ
ประกอบการสอน การค้นคว้าข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้เห็น
5.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล และงานกลุ่ม ได้แก่ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการคานวณปริมาณพลังงาน และสารอาหารที่ผู้สูงอายุต้องการ
รวมทั้งการกาหนดปริมาณอาหารที่ผู้สูงอายุควรได้รับในแต่ละวันโดยใช้ตารางรายการอาหารแลกเปลี่ยน
3) ประเมิน ทักษะการสื่อสารด้ว ยภาษาเขียนจากรายงานแต่ล ะบุคคลหรือรายงานกลุ่ มในส่ ว นที่
นักศึกษานั้นรับผิดชอบ
4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
หมายเหตุ หมายเลขท้ายข้อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับของผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนารายละเอียดวิชา
4
-วัตถุประสงค์การศึกษา
-การจัดการเรียนการสอน
-การวัดและประเมินผล
-เอกสารประกอบการเรียน หนังสือ
อ้างอิง และแหล่งค้นคว้าข้อมูล
บทนา
-สถานการณ์ของผู้สูงอายุใน
ปัจจุบัน
-นโยบายของภาครัฐที่มีต่อผู้สูงอายุ
-บทบาทและความสาคัญของนัก
โภชนาการ และนักกาหนดอาหาร
ในการดูแลผู้สูงอายุ
2

ทฤษฎีความชรา

4

3

ปัญหาสุขภาพที่พบในผู้สูงอายุ
-ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
-การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สรีรวิทยาในผู้สูงอายุ
-การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมใน
ผู้สูงอายุ

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- อธิบายหัวข้อและเนื้อหาหลักใน
รายวิชา ชี้แจงการจัดการเรียน
การสอน ระเบียบและข้อกาหนด
ต่างๆ ในระหว่างสอน การ
ทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้
- ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายประกอบสื่อการสอน
สือ่ ที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
- ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
- ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา

ผู้สอน
ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ
-ความต้องการพลังงานและ
สารอาหารที่ผู้สูงอายุต้องการ
-การประเมินภาวะโภชนาการใน
ผู้สูงอายุ

4

5

การกาหนดและหลักการจัดอาหาร
สาหรับผู้อายุในภาวะปกติ

4

6

การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุในภาวะปกติ

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูง
อายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
- ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอน
- กิจกรรมการวัดและการ
ประเมินภาวะโภชนาการใน
ผู้สูงอายุ
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
- ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
- สาธิตขั้นตอน และวิธีการ
ประกอบอาหาร
- นักศึกษาเข้ากลุ่มปฏิบัติการ :
การประกอบอาหารผู้สูงอายุใน
ภาวะ

ผู้สอน

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย
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สัปดาห์
ที่

7

8

9

10

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ปกติ
สอบกลางภาค ใช้เวลาในการสอบ 1 ชั่วโมง
โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุที่มี
- ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ปัญหาสุขภาพเป็นโรคในกลุ่ม
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
Metabolic Syndrome
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
การประกอบอาหารสาหรับ
4 - สาธิตขั้นตอน และวิธีการ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรค
ประกอบอาหาร
ในกลุ่ม Metabolic Syndrome
- นักศึกษาเข้ากลุ่มปฏิบัติการ :
การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรค
ในกลุ่ม Metabolic Syndrome
โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุที่มี
4 - ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ปัญหาสุขภาพเป็นโรคเกี่ยวกับ
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
หลอดเลือด และหัวใจ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
การประกอบอาหารสาหรับ
4 - สาธิตขั้นตอน และวิธีการ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เป็นโรค
ประกอบอาหาร
ที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
- นักศึกษาเข้ากลุ่มปฏิบัติการ :
การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรค
ที่เกี่ยวกับหลอดเลือด และหัวใจ
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

ผู้สอน

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
11
โภชนาการสาหรับผู้อายุที่มีปัญหา
สุขภาพเป็นโรคความดันโลหิตสูง
และโรคไต

12

การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับ
โรคความดันโลหิตสูง โรคไต
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โภชนาการสาหรับผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาสุขภาพโรคเกี่ยวกับโรค
กระดูกพรุน และโรคสมองเสื่อม
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การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรค
กระดูกพรุนและโรคสมองเสื่อม

จานวน
กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
4 - ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
4 - สาธิตขั้นตอน และวิธีการ
ประกอบอาหาร
- นักศึกษาเข้ากลุ่มปฏิบัติการ :
การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ
เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง โรค
ไต
- บทปฏิบัติการ
4 - ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
ผู้บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ
- เครื่องฉาย (Visualized) และ
โปรแกรมนาเสนอผลงาน
(Power point)
4 - สาธิตขั้นตอน และวิธีการ
ประกอบอาหาร
- นักศึกษาเข้ากลุ่มปฏิบัติการ :
การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเป็นโรค
กระดูกพรุนและโรคสมองเสื่อม

ผู้สอน
ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย

ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
อ.สุนิทรา ชัยภัย
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สัปดาห์
ที่
15

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- บทปฏิบัติการ
ผศ.พัทธนันท์ ศรีม่วง
การพัฒนาตารับอาหารเพื่อสุขภาพ
4 - ใช้การเรียนแบบอาจารย์เป็น
อ.สุนิทรา ชัยภัย
สาหรับผู้สูงอายุ
ผู้บรรยายเนื้อหาโดยใช้สื่อการ
สอน
สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการเรียน และ
เอกสารคาสอนรายวิชา
โภชนาการและการประกอบ
อาหารสาหรับผู้อายุ
- นักศึกษานาเสนอการพัฒนา
ตารับอาหารเพื่อสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ โดยการจัดนิทรรศการ
สอบปลายภาค ใช้เวลาในการสอบ 1.30 ชั่วโมง
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นการศึกษานอกห้องเรียน โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาดู
งานด้านโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ เช่น การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็น
ต้น
- ไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือ ในระหว่างที่มีการจัดการเรียนการสอน หากพบจะหัก
คะแนนในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 10 คะแนน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ที่
ประเมิน
ประเมินผล
1
2.1.1(2-5), 2.3.1(2), การประเมินพฤติกรรมด้านความ
1-15
10%
2.4.1(1-4), 2.5.1(2) รับผิดชอบ พฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
(การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม และ
นาเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน)
2
2.1.1(2,4), 2.2.1(1- ด้านความรู้และทักษะ รวมถึง
6,7,8,9,10,11
40%
2), 2.3.1(2), 2.4.1(1- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
12,13,14,15
4), 2.5.1(2)
ความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม,
การฝึกปฏิบัติ
3
2.1.1(4), 2.2.1(1-2), ด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
1,3,15
10%
2.3.1(2), 2.4.1(1-3), เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิเคราะห์
2.5.1(2)
กรณีศึกษา)
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
4
2.1.1(2-4), 2.2.1(1- การทดสอบ (กลางภาค)
2), 2.3.1(2), 2.4.1(1- การทดสอบ (ปลายภาค)
3), 2.5.1(2)

สัปดาห์ที่
ประเมิน
7
15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
20%
20%

3. เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตมช่วงคะแนน ดังนี้
3.1 ประเมินผลระหว่างภาค ร้อยละ 80 แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหา ดังนี้
- การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
10 คะแนน
- การส่งแบบฝึกหัด
10 คะแนน
- การฝึกปฏิบัติ การทางานกลุ่ม
30 คะแนน
- การนาเสนอรายงาน
10 คะแนน
- สอบกลางภาค
20 คะแนน
3.2 ประเมินผลปลายภาค ร้อยละ 20
- สอบปลายภาค
20 คะแนน
เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน

ช่วงคะแนน

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

90-100
81-89
76-80
70-75
60-69
55-59
50-54
ต่ากว่า 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
พัทธนันท์ ศรีม่วง. (2561). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
สาหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
พัทธนั น ท์ ศรี ม่วง. (2561). เอกสารประกอบค าสอน รายวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร
สาหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
บุญศรี นุเกตุ ปาลีรัตน์ พรทวีกัณหา และคณะ. (2550). การพยาบาลผู้สูงอายุ. พิมพ์ครั้งที่ 3, นนทบุรี :
บริษัทยุทธรินทร์การพิมพ์ จากัด.
พัทธนันท์ ศรีม่วง. (2554). โภชนศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พัทธนันท์ ศรีม่วง. (2555). เอกสารประกอบการสอน รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนบาบัด. กรุงเทพฯ
: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
พัทธนันท์ ศรีม่วง และคณะ (2554). เอกสารประกอบการสอน ความรู้เกี่ยวกับอาหารและการเตรียม.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์. (2552). การพยาบาลผู้สูงอายุ ความท้าทายกับภาวะประชากรสูงอายุ. : ขอนแก่นการ
พิมพ์. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การสาธิต และสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
ผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้ งโดยสาขาวิชาหรือหลักสูตร จากการสุ่ม
สังเกตการสอน และการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา และนาข้อมูลจากกลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา
โดยนักศึกษาข้อ 1 มาใช้
3. การปรับปรุงการสอน
- หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาคการการศึกษา
- หลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึ กอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียนและ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชามีการ
ประชุมอาจารย์ทั้งหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทบทวนสอบมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา ได้จากการสอบถามนักศึกษา การ
ตรวจเช็คผลงานการปฏิบัติของนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบจากข้อสอบ รายงาน ผลงาน และ
วิธีการให้คะแนนพฤติกรรม
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5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบมาตรฐานและผลสั มฤทธิ์ในรายวิช า ได้มีการวางแผนการพิจ ารณา
ปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดย อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและวิธีการสอน ตลอดจนนาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาการสอนให้
สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและยุคสมัย สามารถนาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ เพื่อนาเข้าที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปวางแผนการพัฒนาปรับปรุงต่อไป และนาข้อมูลจาก
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาจากข้อ 4 มาใช้
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