การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
โรงเรี ยนการเรื อน

หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
5071602 นิเวศวิทยาอาหาร (Ecology of food)
2. รายวิชาที่ต้องเรี ยนก่ อนรายวิชานี ้ (ถ้ ามี)

ไม่มี
3. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ อาจารย์ ผ้ ูสอนและกลุ่มเรี ยน (section)
ดร.ปริศนา เพียรจริง
อ.หทัยชนก ศรี ประไพ
4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาที่เปิ ดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษา หลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหาร ชันปี
้ ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
5. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ

หมวดที่ 2 การจัดการเรี ยนการสอนที่เปรี ยบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
หัว ข้ อ

1. บทนํา แนะนําการเรียนการสอน
- การเขาเรียน
- งานทีม่ อบหมายและการสงงาน
- การประเมินผล และ การเก็บคะแนน
- นิยามและความหมาย อาหาร
นิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางอาหาร
และ ระบบนิเวศ
- ระบบนิเวศในโลก

ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริ งต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%

3

3

ไม่มี

มคอ. 5
จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

6/สัปดาห์

6/สัปดาห์

2. การถายทอดวัฒนธรรมการกินอาหาร
จากพื้นทีห่ นึง่ ไปสูพื้นทีห่ นึง่
- อิทธิพลของวัฒนธรรมอาหาร ความเชื่อ
และ ประเพณี ทีม่ ีตอภาวะโภชนาการของ
คนในแตละพื้นที่
-ความแตกตางของอาหารทีบ่ ริโภค กับ
สุขภาพของคนในแตละพื้นที่
-ฝกวิเคราะหลกั ษณะวัฒนธรรมอาหาร
และ รูปแบบการกินอาหารในแตละ
ภูมิภาคที่สัมพันธกับระบบนิเวศในแตละ
พื้นที่ ไดแก อาหารจีน อาหารญีป่ นุ
อาหารไทย อาหารเมดิเตอรเรเนียน

3

3

ไม่มี

3. - ระบบการผลิตอาหาร การเกษตร
กรรม กสิกรรม ปศุสตั ว และ การประมง
ความมั่นคงดานอาหาร ของโลก

3

3

ไม่มี

หัว ข้ อ

- วัฒนธรรมอาหาร รูปแบบการบริโภค
อาหารของประชาชนในภูมิภาคตางๆที่
สําคัญ ในแตละชวงเวลาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
- Food Timeline
- สรุป
การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาคนควาเรือ่ งระบบนิเวศในพื้นทีต่ างๆ
ในโลกที่นักเรียนสนใจ

ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริ งต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%
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หัว ข้ อ

- สรุป
- คําถามทบทวน
การศึกษาดวยตนเอง
ศึกษาคนควาถึงกรรมวิธีการผลิตอาหาร
ต่างๆที่สนใจ
4. นําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย และ
อภิปรายในชั้นเรียน
- วงจรชีวิตอาหาร (food life cycle) นิยาม
และความหมายของวงจรชีวิต
- การประยุกตใช วงจรชีวิตเพือ่ ใชในการ
ประเมินระบบของอาหาร
- ขั้นตอนในการประเมินวงจรชีวิตของ
ระบบอาหาร
- การประเมินระบบอาหาร ในขั้นตางๆ
ไดแก บรรจุภณ
ั ฑ, ระบบการเกษตร
ระบบการเก็บรักษาอาหาร การแปรรูป
การขนสง การบริโภค และ ของเสียหรือ
มลพิษทีเ่ กิดขึ้น
5. วงจรชีวิตอาหารในกลุมหลักๆไดแก
ขาว ธัญชาติ แปง, พืช ผัก ผลไม, พืช
น้ํามัน เนื้อสัตว นม, น้าํ ตาล เกลือ และ
เครือ่ งปรุงรส การประเมินวงจรชีวิต
อาหาร
- สรุป
- คําถามทบทวน

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริ งต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%

3

3

ไม่มี

3

3

ไม่มี
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หัวข้ อ

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่ได้
สอนจริง

ระบุสาเหตุท่ กี ารสอนจริ งต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน 25%

6. การปนเปอนของมลพิษในอาหาร
ลักษณะของมลพิษที่สําคัญที่ปนเปอนใน
อาหาร แหลงกําเนิดมลพิษ สารกอมะเร็ง
ในอาหาร ชนิดของการปนเปอนของสาร
กอมะเร็งในอาหาร กลไกการเกิดสารกอ
มะเร็งในอาหาร ผลกระทบตอสุขภาพของ
ผูบริโภค การปนเปอนโลหะหนักในอาหาร

9

9

7. การปนเปอนของสารพิษที่มีฤทธิ์คลาย
ฮอรโมน (Endocrine disruptors)
นิยามและความหมาย ของสารพิษทีม่ ีฤทธิ์
คลายฮอรโมน แหลงกําเนิดสารพิษทีม่ ี
ฤทธิ์คลายฮอรโมน และกลไกการปนเปอน
ในอาหาร ชนิดอาหารที่ปนเปอนสารพิษที่
มีฤทธิ์คลายฮอรโมน ผลกระทบของ
สารพิษทีม่ ีฤทธิค์ ลายฮอรโมน ตอสุขภาพ
ของผูบริโภค

3

3

ไม่มี

8. กิจกรรมการทําอาหาร และ ผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอม การจัดการครัวเพื่อลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การคัดเลือก
วัตถุดิบและผลิตภัณฑที่ชวยลดผลกระ
สิ่งแวดลอม

3

3

ไม่มี

9. เทคโนโลยีอาหารในปจจุบัน และ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีอาหาร
การนํามาประยุกตใชในงานดาน
โภชนาการและการประกอบอาหาร

3

3

ไม่มี
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2. หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน
หัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุม นัยสําคัญของหัวข้ อที่สอนไม่
ตามแผน (ถ้ ามี)
ครอบคลุมตามแผน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

แนวทางชดเชย
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํ ให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปั ญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
รายละเอียด ประสิทธิผล
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ ไข
รายวิชา
มี ไม่ มี
ไม่ มี
1. คุณธรรม
มี
การบรรยายพร้ อม
จริยธรรม
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
2. ความรู้
ไม่ มี
มี
การบรรยายพร้ อม
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
ไม่ มี
3. ทักษะทาง การมอบหมายให้ นกั ศึกษา
มี
ปั ญญา
คิดวิเคราะห์จากผลงานวิจยั
ที่ตีพิมพ์
ไม่ มี
4. ทักษะ
มี
การจัดกลุม่ ในการทํางาน
ความสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์งาน
ระหว่ างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ไม่ มี
5. ทักษะการ - การมอบหมายงานให้
มี
วิเคราะห์ เชิง นักศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ตัวเลข การ
E-learning และการทํา
สื่อสาร และ
รายงานโดยเน้ นเรื่ องรูปแบบ
การใช้
การนําเสนอตัวเลข สถิติ
เทคโนโลยี
อ้ างอิง จากแหล่งข้ อมูลที่
สารสนเทศ
น่าเชื่อถือ
- การนําเสนอโดยใช้ รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5
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4. ข้ อเสนอการดําเนินการเพื่อปรั บปรุงวิธีสอน
ไม่มี

หมวดที่ 3 สรุ ปผลการจัดการเรี ยนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
241 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี )้
41 คน
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
0 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
0
2
4
4
20
5
0
0
6
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
0
4.88
9.76
9.76
48.78
12.20
0
0
14.63
0
0
0

5. ปั จจัยที่ทาํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
ไม่มี
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิช า
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไม่มี
ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ความคลาดเคลื่อน
ไม่มี
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
การทําวิจยั ในชันเรี
้ ยน

เหตุผล
ไม่มี

สรุ ปผล
อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

หมวดที่ 4 ปั ญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปั ญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถ้ ามี)
ไม่ มี
2. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปั ญหาด้ านการบริหารและองค์ กร (ถ้ ามี)

ไม่ มี
ผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา

ไม่ มี

ไม่ มี

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ ีสาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ ืน
2.1 ข้ อวิพากษ์ ท่ ีสาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ ืน
ไม่มี
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2.2 ความเห็นของอาจารย์ ผ้ ูสอนต่ อผลการประเมินตามข้ อ 2.1
ไม่มี

หมวดที่ 6 แผนการปรั บปรุ ง
1. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่
ผ่ านมา
ผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปี การศึกษาที่ผ่านมา
ไม่มี
ไม่มี
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรั บปรุ งรายวิชา
ไม่ มี
3. ข้ อเสนอแผนการปรั บปรุ งสําหรั บภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ
กําหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ผู้รับผิดชอบ
ไม่มี
ไม่มี

4. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา:........................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...................................................
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา:........................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...................................................
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร:.......................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน...................................................
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