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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073615 อาหารสาหรับผู้สูงอายุ (Food for Elderly)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ์
5. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
30 กรกฎาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ทั่วไปและวิชาชีพที่ได้รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และความสาคัญของอาหารต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป
และผู้สูงอายุ
1.1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถจาแนกวัตถุดิบตามประเภทของอาหารทั้ง 5 หมู่ ทราบบทบาทของ
สารอาหาร การนาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ และความต้องการสารอาหารที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ
1.1.3 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเมื่อเข้าสู่วั ยผู้สู งอายุ
รวมทั้งการย่อยและการดูดซึม เพื่อพร้อมรับมือเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหาโภชนาการที่สาคัญของผู้สูงอายุ รวมทั้งการจัด
รายการอาหารสาหรับผู้สูงอายุ
1.2.2 เพื่อให้ นั กศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ทางวิชาการ
สามารถนาเสนอข้อมูล ด้วยการใช้คาสาคัญทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านอาหารและโภชนาการ
มาสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
รวมทั้งเคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.3.2 นั ก ศึ ก ษาสามารถน าความรู้ แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อาหารส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และหรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความส าคัญของอาหารต่อสุ ขภาพของผู้ สู งอายุ การเปลี่ ยนแปลงทางสรี ร ะ
ความต้องการสารอาหารที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ การย่อยและการดูดซึม ปัญหาโภชนาการที่สาคัญ
ของผู้สูงอายุ การจัดรายการอาหาร อาหารเฉพาะโรคสาหรับผู้สูงอายุ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตาม
ความต้องการ
ของนักศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/ งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
1) นั กศึกษาทุกคนสามารถปรึ กษาอาจารย์ได้ทุกวั น ศุกร์ ก่อนเข้าเรี ย นและหลั งเลิ กเรียน
วิชาอาหารสาหรับผู้สูงอายุ คือ 9.00น.-13.00น. และ 17.00น.-19.00น.
2) อาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา โดยนัดล่วงหน้าอย่างน้อย
1 วัน (24 ชั่วโมง)
3) นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ ตลอดเวลาตามความเหมาะสม ผ่านทางไลน์กลุ่ม
ประจาวิชาเรียน (Line Group for 5073615)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา (TQF 1.1.1)
ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น และมี
ความสุข ดังนั้น มาตรฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต้องครอบคลุม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (TQF 1.1.1 (1))
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (TQF 1.1.1 (2))
3. มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถท างานเป็ น หมู่ ค ณะ สามารถแก้ ไ ข
ข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (TQF 1.1.1 (3))
4. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน (TQF 1.1.1 (5))
1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF 1.1.2)
1. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ของความเข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย เพื่อ
สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความสาคัญ และคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต (TQF 1.1.2 (1))
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2. สอดแทรกในเนื้ อ หาวิ ช าเรี ย น เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการตั้ ง ค าถาม
ตอบคาถาม และมีกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เช่น การอภิปรายกลุ่มและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เป็นต้น (TQF 1.1.2 (2))
3. สอดแทรกในเนื้ อ หาวิ ช าเรี ย น จากการท ากิ จ กรรมกลุ่ ม มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น า
และผู้ตาม ให้สามารถทางานเป็นหมู่คณะ แก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ รวมทั้งเคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (TQF 1.1.2 (3))
4. การสอนจากตัวอย่างแบบอภิปรายจากกรณีศึกษา การใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีการ
กระตุ้นให้นักศึกษาสนใจประเด็นรอบตัวที่ทันสมัยมากขึ้นและมีความสอดคล้องกับปัจจุบัน (TQF 1.1.2 (5))
1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (TQF 1.1.3)
1. นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและหลังเรียน ในเรื่องการมีวินัยต่อ
การเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน รวมทั้งการส่งรายงานและงานที่ได้รับมอบหมาย (TQF
1.1.3 (1))
2. ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
ที่แสดงออกในชั้น เรี ย น และในโอกาสที่ ห ลั กสู ตร/ คณะจัดกิจ กรรมต่ า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งทางด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์ (TQF 1.1.3 (2))
2. ความรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (TQF 2.1.1)
ผู้ เ รี ย นต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ มี ทั ก ษะในศาสตร์ ด้ า นอาหารและโภชนาการ
โดยเฉพาะอาหารสาหรับผู้สูงอายุ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะความชานาญในการประกอบ
อาชีพได้ ดังนั้น มาตรฐานความรู้ ต้องครอบคลุม
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี (TQF 2.1.1 (2))
2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น (TQF 2.1.1 (4))
3. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ (TQF 2.1.1 (5))
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ (TQF 2.1.2)
1. การให้ภาพรวมความรู้ ก่อนเข้าสู่บทเรียน การถ่ายทอดความรู้ และการสรุปความรู้
ใหม่หลังบทเรียน ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้ จากวิชาหนึ่ง
ไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น โดยเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ (TQF 2.1.2 (1))
2. ใช้ วิ ธี ก ารสอนหลายรู ป แบบ ตามลั ก ษณะของเนื้ อ หาสาระ ได้ แ ก่ การบรรยาย
การทบทวน การอภิปรายกลุ่ม และเทคนิคการสอนอื่น ๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การเรียนแบบ
ร่วมมือ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (TQF 2.1.2 (2))
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในการดาเนินกิจกรรมอาหารสาหรับผู้สูงอายุ การจัด
รายการอาหาร อาหารเฉพาะโรคสาหรับผู้สูงอายุ การดูแลและส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ รวมทั้ง
งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (TQF 2.1.2 (3))
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4. การถาม-ตอบปั ญ หาวิ ช าการในชั้ น เรี ย นเกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาบทเรี ย นต่ า ง ๆ
(TQF 2.1.2 (4))
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (TQF 2.1.3)
1. ประเมินจากผลงานระหว่างภาคเรียน ได้แก่ การบ้าน การเขียนรายงาน และการ
นาเสนอรายงานจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (TQF 2.1.3 (1))
2. ประเมิ น จากการสอบข้ อ เขี ย น ได้ แ ก่ การสอบกลางภาค และปลายภาค
(TQF 2.1.3 (2))
3. ทักษะทางปัญญา
3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 3.1.1)
ผู้ เรี ย นต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ เพื่อความสามารถในการแก้ไข
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นการประกอบวิ ช าชี พ ดั ง นั้ น มาตรฐานทั ก ษะทางปั ญ ญา
ต้องครอบคลุม
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี (TQF 3.1.1 (1))
2. สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ รวมถึงการ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (TQF 3.1.1 (3))
3. มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ า นเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(TQF 3.1.1 (4))
4. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ (TQF
3.1.1 (5))
3.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 3.1.2)
1. การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่าย และ
ยากขึ้นตามลาดับ (TQF 3.1.2 (1))
2. การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา และกรณีศึกษา (TQF 3.1.2 (2))
3. การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้มีการซักถาม และอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเต็มที่ (TQF 3.1.2 (4))
3.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (TQF 3.1.3)
1. ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย (TQF 3.1.3 (1))
2. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา รวมทั้งทักษะในการ
แก้ปัญหาและตอบคาถามแบบปากเปล่าในการนาเสนอผลงาน (TQF 3.1.3 (2))
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (TQF 4.1.1)
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น มาตรฐาน
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความรับผิดชอบ ต้องครอบคลุม
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1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม (TQF 4.1.1 (1))
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ (TQF 4.1.1 (2))
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (TQF 4.1.1 (3))
4. มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างานด้ า นเทคโนโลยี
และการรักษาสภาพแวดล้อมและพลังงาน (TQF 4.1.1 (5))
4.1 2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (TQF 4.1.2)
1. ใช้ ก ารสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ ซึ่ ง ต้ อ งแนะน ากฎ กติ ก า มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน (TQF 4.1.2 (1))
2. มอบหมายงานกลุ่ ม เพื่อให้ นักศึกษาได้ มีโ อกาสสื่ อ สาร ประสานงานและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้กับกลุ่มคนที่หลากหลาย ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(TQF 4.1.2 (2))
3. ยกตั ว อย่ า งผลกระทบของทั ก ษะด้ า นนี้ ที่ มี ต่ อ ตนเอง และสั ง คมสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชา (TQF 4.1.2 (3))
4.1.3 กลยุทธ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลและความ
รับผิดชอบ (TQF 4.1.3)
1. มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเอง และเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง
ส่วนใหญ่ (TQF 4.1.3 (1))
2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน (TQF 4.1.3 (2))
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (TQF 5.1.1)
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร และ
การนาเสนอ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
มาตรฐานทั ก ษะด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการ ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ต้องครอบคลุม
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(TQF 5.1.1 (1))
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (TQF 5.1.1 (3))
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3. มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อ ความหมาย เลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม (TQF 5.1.1 (4))
4. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ (TQF 5.1.1 (5))
5.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.2)
1. มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนาเสนอ
ทั้งด้วยวาจาและใช้สื่อประกอบการนาเสนอ (TQF 5.1.2 (2))
2. มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.2 (3))
5.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (TQF 5.1.3)
1. ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มอบหมายแต่ละบุคคล (TQF 5.1.3 (1))
2. ประเมินจากทักษะการสื่อสารด้วยภาษาเขียนจากรายงานเดี่ยวหรือรายงานกลุ่มใน
ส่วนที่นักศึกษารายนั้น ๆ รับผิดชอบ (TQF 5.1.3 (3))
3. ประเมิน จากทักษะการสื่ อสารด้ว ยภาษาพูดในการนาเสนองานในชั้นเรียน (TQF
5.1.3 (4))
6. ทักษะการปฏิบัติงาน
6.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน (TQF 6.1.1)
ผู้เรียนต้องมีทักษะในการปฏิบัติงาน ต้องครอบคลุม
1. มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง (TQF 6.1.1 (2))
2. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน (TQF 6.1.1 (3))
6.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน (TQF 6.1.2)
1. มอบหมายงานฝึ กทั ก ษะการปฏิบั ติง าน ใช้เครื่องมือ และอุป กรณ์ พื้ นฐานรวมถึ ง
เทคโนโลยีในการประกอบวิชาชีพ นาทักษะปฏิบัติและความสามารถมาทางานรูปแบบโครงงาน (TQF
6.1.2 (1))
6.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน (TQF 6.1.3)
1. ประเมิน จากงานฝึ กทักษะการปฏิบัติงาน และโครงงานที่ได้รับมอบหมาย (TQF
6.1.3 (1))

มคอ.3 (5073615) อาหารสาหรับผู้สูงอายุ

11

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

ครั้งที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

ผู้สอน

1

- แนะนารายวิชา กฎ กติกา
ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน
การให้คะแนน การวัดผลและการ
ประเมินผล
บทที่ 1: โภชนาการกับคุณภาพชีวิต
-ความหมายของ
อาหารและโภชนาการ
-ประวิติและวิวัฒนาการ
ของการศึกษาด้านโภชนศาสตร์
-ความสาคัญของ
อาหารต่อสุขภาพของบุคคลทั่วไป
และผูส้ ูงอายุ
-สารอาหารและคุณค่าทาง
โภชนาการ
-การเปลีย่ นแปลงทางสรีระ

3

1. ปฐมนิเทศรายละเอียดวิชา
กฎ กติกา มารยาทของรายวิชา
แนะนาหนังสือ และ
เว็ปไซด์ทเี่ กี่ยวข้อง
2. Pre-test (พร้อมเฉลย
คาตอบท้ายชั่วโมง)
3. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยอาจารย์สังเกตและ
จดบันทึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

2

บทที่ 2: ความต้องการ
สารอาหารที่จาเป็นสาหรับบุคคล
ทั่วไปและผู้สูงอายุ
-ความต้องการสารอาหาร
-สารอาหารประจาวัน
ที่ร่างกายควรได้รับ
-วิธกี ารกาหนด
ความต้องการสารอาหาร
-ข้อกาหนดความต้องการ
สารอาหารประจาวันที่ควรได้รับ
สาหรับคนไทย
-ข้อกาหนดความต้องการ
สารอาหารประจาวันที่ควรได้รับใน
ประเทศอื่น

3

1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. งานเดี่ยวฝึกปฏิบตั ิ
การคานวณดัชนีมวลกายของ
ตนเองในชั้นเรียน และการบ้าน
สอบถาม
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอ้ งการ
พร้อมการคานวณ โดยสรุปเป็น
ตารางรายงาน 1 หน้า
3. งานกลุ่มเพื่อให้นักศึกษา
ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์
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ครั้งที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

3

บทที่ 3: การนาสารอาหารไปใช้ใน
ร่างกาย การย่อยและการดูดซึม

3

4

บทที่ 4: คาร์โบไฮเดรต
-โครงสร้างและประเภท
ของคาร์โบไฮเดรต
-คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน
-คาร์โบไฮเดรตในอาหารและดัชนี
น้าตาล
-คาร์โบไฮเดรตในร่างกาย
-คาร์โบไฮเดรตกับภาวะสุขภาพ

3

5

บทที่ 5: ลิพิด
-ความสาคัญและความหมาย
ของไขมัน
-โครงสร้างทั่วไปของลิพิดและกรด
ไขมัน

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
อาจารย์สังเกต และจดบันทึก
ลงในสมุดงานอาจารย์
4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น จาก
งานเดี่ยวและงานกลุ่มทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์
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ครั้งที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

-ไตรกลีเซอไรด์
-ฟอสโฟลิพิด
-สเตอรอล
-การย่อยและการดูดซึมลิพิด
-ลิพิดในร่างกาย
-ลิพิดในอาหาร
-ลิพิดกับภาวะสุขภาพ

6

บทที่ 6: โปรตีน
-โครงสร้างและประเภทของ
โปรตีน
-หน้าทีแ่ ละความสาคัญของโปรตีน
-ความต้องการโปรตีนและแหล่ง
อาหารที่ให้โปรตีน
-ผลที่เกิดจากการได้รับโปรตีนใน
ปริมาณที่ไม่สมดุล

3

7

บทที่ 7: วิตามิน
-ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิตามินโดยทั่วไป
-วิตามินที่ละลายในน้า
-วิตามินที่ไม่ละลายในน้า
-หน้าที่ของวิตามิน
ชนิดต่าง ๆ (บี ซี เอ ดี อี เค) ต่อ
ร่างกายมนุษย์
-แหล่งอาหารที่ประกอบ
ด้วยวิตามินชนิดต่าง ๆ
-ปริมาณที่ควรได้รับ
ในแต่ละวัน

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์
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14
ครั้งที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

8

บทที่ 8: แร่ธาตุหลักและแร่ธาตุที่
ต้องการ
ในปริมาณน้อย
-น้ากับความต้องการ
ของร่างกาย
-สุขภาพกับแร่ธาตุ
ที่ร่างกายต้องการ
-ประเด็นสุขภาพยอดนิยม

9

บทที่ 9: น้าและสมดุลของเหลวใน
ร่างกาย

10

บทที่ 10: การประเมินภาวะ
โภชนาการของบุคคลทั่วไปและ
ผู้สูงอายุ
-การประเมินอาหาร
ที่บริโภค
-การวิเคราะห์สารชีวเคมี
ในร่างกาย
-การวัดสัดส่วนของร่างกาย
-การตรวจร่างกายเพื่อ
ประเมินอาหารทางคลินิก

จานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรม
การเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้

1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
สอบกลางภาค
3
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
3
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์
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ครั้งที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

11

บทที่ 11: ปัญหาโภชนาการที่สาคัญ
ของผู้สูงอายุ

3

12

บทที่ 12: การจัดรายการอาหาร
สาหรับผู้สูงอายุ

3

13

บทที่ 13: อาหารเฉพาะโรคสาหรับ
ผู้สูงอายุ

3

กิจกรรม
การเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. ตอบข้อซักถาม และสรุป
ประเด็นสาคัญให้นักศึกษาได้
ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. มอบหมายงานเดีย่ ว
โครงงานที่ 1: การจัดรายการ
อาหารสาหรับผู้สูงอายุ โดย
สร้างสรรค์เมนูอาหาร
ประจาวัน (3 มื้อ) เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โปรดระบุ
เพศ อายุ และโรคประจาตัว
ของผู้สูงอายุท่านนั้น
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์
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16
ครั้งที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

14

บทที่ 14: บทบาทของอาหารในการ
ป้องกันโรค การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ

15

บทที่ 15: การคานวณคุณค่า
สารอาหาร และฉลากโภชนาการ

จานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรม
การเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. มอบหมายงานกลุ่ม
โครงงานที่ 2: การจัดรายการ
อาหารกึ่งสาเร็จรูปสาหรับ
ผู้สูงอายุ
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. นักศึกษานาเสนอโครงงานที่
1 และ 2
1. บรรยายเนื้อหาโดยใช้
PowerPoint เอกสารคู่มือและ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน
โดยยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
3. รายงานวิธีการคานวณ
พร้อมแสดงผลงานการจัดทา
ข้อมูลโภชนาการ
4. สรุปประเด็นสาคัญจากการ
บรรยายและรายงานให้
นักศึกษานาไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจาวัน
5. ชี้แจงลักษณะข้อสอบ
ปลายภาค เกณฑ์การวัดผล
การแต่งกาย กฎกติกามารยาท
ระบุวัน เวลา และสถานที่สอบ

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชุติปภา
สุวรรณกนิษฐ์

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
รายละเอียด
ที่
1
คุณธรรมและ 1. เปิดโอกาสให้
จริยธรรม
ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การตั้งคาถาม ตอบ
คาถาม และมี
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
เช่น การอภิปราย
กลุ่มและแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียนที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น
2. ให้ความสาคัญต่อ
การมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ และการตรง
ต่อเวลา

2

ความรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1. อาจารย์ประเมินผล ร่วมกับ ครั้งที่
1-15
การให้นักศึกษาประเมินผล
การเรียนรู้ด้วยตนเองด้าน
และ
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม การมี วันที่สอบ
สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
กลางภาค
อาจารย์ รวมทั้งความ
และ
ปลายภาค
รับผิดชอบในการทางานที่
ได้รับมอบหมาย
2. อาจารย์ตรวจสอบความมี
วินัยในชั้นเรียน เช่น การแต่ง
กายที่เหมาะสมในการเข้า
ชั้นเรียน รวมถึงการเข้าเรียน
และส่งงานตรงต่อเวลา
เป็นต้น โดยให้นักศึกษา
ประเมินตนเองร่วมด้วย
3. อาจารย์ประเมินจาก
ปริมาณการคัดลอกงานผู้อื่น
และการทุจริตในการสอบ
1. ใช้การสอนที่เน้น 1. อาจารย์ประเมินจากผลงาน ครั้งที่
1-15
การสื่อสารสองทาง ระหว่างภาค ได้แก่ งานในชั้น
การสอนแบบ
เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
และ
ร่วมมือกันเรียนรู้
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การสอนแบบศึกษา การนาเสนองานในชั้นเรียน
วันที่สอบ
ด้วยตนเอง
และการบ้านที่ได้รับ
กลางภาค
และการนาเสนอ
มอบหมายในแต่ละสัปดาห์
และ
ปลายภาค
โครงงานโดยใช้
2. อาจารย์ประเมินจากการ
คาสาคัญทางอาหาร ทดสอบย่อยและการสอบ
ข้อเขียน (สอบกลางภาคและ
และโภชนาการ
สอบปลายภาค)
มีการใช้คาศัพท์
วิธีการประเมิน

สัดส่วน
การประเมินผล
10%

30%
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

3

4

รายละเอียด

เฉพาะทาง
ภาษาอังกฤษร่วม
ด้วย
2. จัดการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบ
เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับอาหาร
สาหรับผู้สูงอายุ และ
พัฒนาทักษะด้านการ
จัดรายการอาหาร
การดูแลและส่งเสริม
สุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ
ทักษะทาง
1. จัดกิจกรรมในชั้น
ปัญญา
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
ประยุกต์ใช้ดา้ น
อาหารและ
โภชนาการ โดยการ
ใช้คาสาคัญและ
คาศัพท์เฉพาะทาง
ภาษาอังกฤษที่บูรณา
การเชื่อมโยงกับองค์
ความรู้สาขาอื่น ๆ ใน
วิชาชีพ
2. จัดกิจกรรมในชั้น
เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกการคิดวิเคราะห์
ทักษะ
1. มอบหมายให้
ความสัมพันธ์ ทางานทั้งแบบ
ระหว่างบุคคล รายบุคคลและเป็น
และความ
กลุ่ม เปิดโอกาสให้
รับผิดชอบ

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
การประเมินผล

1 . อ า จ า ร ย์ ป ร ะ เ มิ น จ า ก ครั้งที่
กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย น รวมทั้ ง 1-15
การแสดงความคิด เห็ น ในชั้ น
และ
เรี ย น ทั้ ง รายบุ ค คลและราย
กลุ่ม
2. อาจารย์ประเมินจากการ
วันที่สอบ
ทดสอบด้วยโจทย์ที่ต้องใช้
กลางภาค
ทักษะทางปัญญาในการค้นหา
และ
คาตอบ
ปลายภาค

30%

1. อาจารย์ประเมินจากการ
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การรับฟังและแสดงความ

10%

ครั้งที่
1-15
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

5

ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นในชั้นเรียน
และอาจารย์ผู้สอน
2. มีการจัดกลุ่มที่
หลากหลายเพื่อฝึกให้
นักศึกษาสามารถ
ทางานร่วมกับบุคคล
ใหม่ ๆ ใน
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนไปได้
3. จัดให้มีการ
กาหนดความ
รับผิดชอบหน้าที่
อย่างชัดเจนในการ
ทากิจกรรมกลุ่ม
1. การใช้สื่อการ
เรียนการสอนที่
น่าสนใจ ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ
2. จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านการ
สื่อสาร
3. กระตุ้นและชี้แนะ
แนวทางให้นักศึกษา
สามารถใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการสืบค้นและ
นาเสนอข้อมูลได้

คิดเห็น รวมทั้งความ
รับผิดชอบในการทางานที่
ได้รับมอบหมาย (โดยมีการ
ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมนอกชั้นเรียนร่วม
ด้วย)
2. อาจารย์ประเมินจากผล
ของงานที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย ทั้งรายบุคคลและ
รายกลุ่ม

1. อาจารย์ประเมินทักษะด้าน
การสื่อสารจากกิจกรรมในชั้น
เรียน รวมทั้งการนาเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียนของแต่ละ
บุคคลและภาพรวมของกลุ่ม
2. อาจารย์ประเมิน
ความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ จากการ
เขียนรายงาน และการ
นาเสนอโครงงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
การประเมินผล

ครั้งที่
1-15

10%
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กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่

6

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
1. ทักษะการ
ปฏิบัติงาน
2. ใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์พื้นฐาน
รวมถึงเทคโนโลยีใน
การประกอบวิชาชีพ
ได้
3. นาทักษะปฏิบัติ
และความสามารถมา
ทางานรูปแบบ
โครงงาน (Project
Oriented)

วิธีการประเมิน

1. อาจารย์ประเมินจาก
แผนงาน ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ผลงาน และการ
นาเสนอทั้งรายบุคคลและ
ภาพรวมของกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
การประเมินผล

ครั้งที่
12-15

10%

3. เกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามช่วงคะแนน ดังนี้
1. การวัดผล
1.1 คะแนนระหว่างภาครวม

ร้อยละ 50

1.1.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

ร้อยละ 15

1.1.2 แบบฝึกหัด การทดสอบย่อย การนาเสนองาน รายงานกลุ่ม

ร้อยละ 15

1.1.3 การสอบกลางภาค (ทฤษฎี)

ร้อยละ 20

1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม

ร้อยละ 50

1.2.1 การเข้าเรียนสม่าเสมอและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

ร้อยละ 15

1.2.2 แบบฝึกหัด การทดสอบย่อย การนาเสนองาน รายงานกลุ่ม

ร้อยละ 15

1.2.3 การสอบปลายภาค (ทฤษฎี)

ร้อยละ 20
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2. การประเมินผล
การประเมินผลใช้แบบอิงเกณฑ์ตามมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยระดับผลการเรียน
แบ่งค่าระดับคะแนนเป็น 8 ช่วง ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ช่วงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49

ค่าระดับคะแนน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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Timothy Gower. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ:รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรม
ในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่
ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. การประเมินการสอน
การประเมิ น การสอนโดยนั ก ศึ ก ษา และการสั ง เกตการณ์ข องอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมิน
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3. การปรับปรุงการสอน
หลั กสู ตรกาหนดให้ อาจารย์ผู้ ส อนทบทวนและปรับ ปรุงกลยุ ทธ์และวิธีก ารสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กาหนด
ทุกภาคการศึกษา รวมถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาของหลักสูตรเพื่อหารือ
ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบข้อเขียนทาหน้าที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบ และความเหมาะสมของการ
ให้คะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบข้อเขียน
การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ ผู้ส อน หลั งการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้ ส อน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน กลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนาเสนอแนวทางในการปรับปรุง
โดยน ามาพัฒนาในรายงานผลการดาเนิน การของรายวิชา เพื่อนาเข้าที่ประชุม เสนอต่อหลั กสู ต ร
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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