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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      พระราชวังสนามจันทร์   คณะเภสัชศาสตร์    ภาควิชา ชีวเภสชัศาสตร์    . 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 SU115 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
2.  จ านวนหน่วยกิต    3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร ปริญญาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2562)  
 เป็นวิชา เลือก ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ภญ.รศ.ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ 
ภญ.รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง    

 
อาจารย์ผู้สอน   ภญ.ผศ.ดร.กรัณฑ์รัตน์ ทิวถนอม 
    ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรตัิ์ 
    ภญ.ผศ.ดร.ทสมาพร สุขวัฒนาสินิทธิ์     
    ภญ.รศ.ดร.นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ 
    ภญ.ผศ.ดร.บุญญาภา หวังวัฒนา     
    ภก.ผศ.ดร.ปุรินทร์ เจริญสุกใส 
    ภก.ผศ.ดร.ปวริศ วงษ์ประยูร 
    ภก.ผศ.ภาณุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์     
    ภญ.รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข    

ภญ.รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง    
ภญ.ผศ.ดร.ปารณีย์ มีแต้ม 

    อ.สุธรรม จันทร์อ่อน (อ.พิเศษ)   
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา ปลาย  ของชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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8.  สถานที่เรียน 
เรียนแบบออนไลน์  

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  18 เมษายน 2565 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี).....ไม่มี.... 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) …..ไม่มี.... 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา  

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ได้ด าเนนิการ วิธีการประเมินผลที่ได้
ด าเนินการ 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLO 

CLO1 ปฏิบัติงานกลุ่มที่ได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

กิจกรรมกลุ่มย่อยลักษณะต่าง ๆ กิจกรรมสืบค้นข้อมลู 
มอบหมายใหส้่งงานตามเวลาที่ก าหนด 

คะแนนกิจกรรมรายหัวข้อ
และ กิจกรรมสืบค้นข้อมูล 
ประเมินเรื่องการส่งงานและ
เข้าร่วมการอภิปรายตรงเวลา  

นักศึกษาได้รบัการ 
พัฒนา ผลประเมิน              
รายวิชาด้านการพัฒนา                
ผลการเรยีนรู้ อยู่ในระดับ            
ระดับปานกลาง-ดี ได้
คะแนนเฉลีย่ 4.56 
(สนามจันทร์) 3.50 
(เพชรบุรี) 

 

CLO2 เลือกรับประทานอาหาร
อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงหลัก
โภชนาการ และความปลอดภัย 
เพื่อสุขภาพท่ีดี  

1. การบรรยายประกอบสไลด์และวิดิทัศน์ (VDO)  
2. กิจกรรมกลุม่ย่อยลักษณะต่างๆ เช่น อภิปรายกรณีศึกษา  การ    
วิเคราะห์ข้อมูลสารเคมีปนเปื้อน  
 

1. สอบข้อเขียน 2 ครั้ง   
2. คะแนนกิจกรรมกลุ่มใน
หัวข้อบรรยาย 

 

CLO3 สืบค้นข้อมลูด้านอาหาร
และสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่
เหมาะสมได ้

กิจกรรมสืบค้นข้อมลู กิจกรรมกลุม่ย่อยหัวข้ออาหารต้านมะเร็ง
และประโยชน์ของการกินผักผลไมแ้ละธัญพืชต่าง ๆ 
 

กิจกรรมสืบค้นข้อมลู 
ประเมิน ทักษะการสืบค้น 
และคณุภาพเนื้อหา มีเกณฑ์
คะแนนแบบ rubric 

 

CLO4 อภิปรายข่าวสารด้าน
อาหารและสุขภาพอย่างมีเหตุผล 

กิจกรรมสืบค้นข้อมลู กิจกรรมกลุม่ย่อยหัวข้ออาหารดัดแปร
พันธุกรรม 
 

งานมอบหมาย: การสืบค้น
ข้อมูลข่าวสารด้านอาหาร
และสุขภาพ ประเมินการมี
ส่วนร่วมในการอภิปรายอย่าง
สมเหตุผล  

ส่งเสริมให้นักศึกษามีการอภิปรายร่วมกัน
มากขึ้น 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        8 คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     8 คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    0  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด)  
 

เกรด อักษรศาสตร์ 
สัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รวม 

A 4     4 

B+      0 

B 2     2 

C+         

C         

D+         

D         

F         

W         

I   1 1 2 

รวม 6 1 1 8 

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ............................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 

 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 

พิจารณาจากผลประเมินรายวิชาส่วนการพัฒนา                
ผลการเรียนรู้ ได้ 4.56 

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี  
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หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
   ไม่มี 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
  ไม่มี 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 จากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาจ านวน 8 คนจากจ านวนที่ลงทะเบียน 8 คน (100.00%) 
พบว่าคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน คะแนนการประเมินตนเองของนักศึกษา คะแนนการ
พัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอน และคะแนนความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและ
วัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 4.04 (สนามจันทร์) 3.50 (เพชรบุรี) จากคะแนนเต็ม 5 
ดังเอกสารแนบ 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อยากให้มีการสอนสด 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

ปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ น าเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้น 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

    ไม่มี 
 

หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนมากขึ้น รวมถึงพิจารณาการสอนแบบ Live  
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  ไม่มี 
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