มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รหัสวิชา RCM 2303 รายวิชา การบริหารต้นทุนอาหาร
สาขาวิชาการหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

หมวดที๑่ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
RCM 2303
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
การบริหารต้นทุนอาหาร
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Food Cost Mangement
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง
กลุ่มเรียน RCM รุน่ /ปีเข้า ๕๗ หมู่ ๐๑
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา ๓/๒๕๕๘
๕. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที๒
่ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ

จานวนชั่วโมง
จานวน
ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก
ตามแผนการ ชั่วโมงที่สอน แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน
สอน
จริง
๒๕%

บทที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร

๖

๖

บทที่ ๒ พฤติกรรมผู้บริโภค

๙

๙

บทที่ ๓ การผลิตในธุรกิจอาหาร

๖

๖

บทที่ ๔ ต้นทุน รายรับ และกาไรในธุรกิจ
อาหาร

๖

๖

บทที๕่ การกาหนดราคาอาหาร

๖

๖

บทที่ ๖ การตัดสินใจทางด้านธุรกิจอาหาร
ภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ และการบริหาร
ความเสี่ยง

๖

๖

บทที่ ๗ การจัดการข้ามวัฒนธรรม

๖

๖

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสาคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีท่มี ีนัยสาคัญให้เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ามี)

นัยสาคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย
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มคอ. ๕
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๓. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล
ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
รายวิชา
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
มี
ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

- สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม หรือตัวอย่างบุคคล
ทีค่ วรค่าเป็นแบบอย่างทีด่ ีจาก
แผ่น ซีดีรอม บทกวี คา
สอนคติธรรม หรือข่าวใน
สถานการณ์ปัจจุบันก่อนเข้าสู่
เนือ้ หาบทเรียน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ
- นากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
เนือ้ หามาอภิปรายร่วมกัน
- การบรรยาย
- การวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง
การถามตอบ
- การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การมอบหมายงานให้
- ศึกษาค้นคว้า
- การอภิปรายร่วมกัน
- การมอบหมายให้นักศึกษา
ทาโครงงานพิเศษที่เกี่ยวข้อง
กับเนือ้ หา และนาเสนอผล
การศึกษา
- อภิปรายกลุม่
วิเคราะห์กรณีศึกษา



นักศึกษาบางคน ไม่ทางานตามที่
มอบหมายด้วยตนเอง
นักศึกษาบางคนอาจไม่สง่ งานตรงตาม
เวลา



การอภิปรายกลุม่ มักไม่ได้ความคิดเห็น
เนื่องจาก นักศึกษา ไม่ได้เตรียมตัวมา
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มคอ. ๕
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ผลการเรียนรู้

วิธสี อนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง - มอบหมายงานรายกลุม่
บุคคลและความรับผิดชอบ และรายบุคคล
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา
- การนาเสนอผลงานจาก
การศึกษาค้นคว้า
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
- มอบหมายงานให้ผเู้ รียนใช้
ตัวเลข การสื่อสารและการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิเคราะห์งานทีม่ อบหมาย
- มอบหมายงานให้ผเู้ รียน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ใน
การสืบค้น ข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต และการส่งงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายผ่าน
ทางอีเมล์

ประสิทธิผล
มี

ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธสี อน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข





ปัญหา:
นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะในการ
คานวณ
ข้อเสนอแนะ:
ควรมีการเพิ่มทักษะในด้านการ
คานวณ

๔. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธสี อน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที๓
่ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ๗๕ คน
๒. จานวนนักศึกษาที่คงอยูเ่ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๗๕ คน
๓. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

๒
๕
๓
๘
๔
๒
๕
๖
๑
๑
๑

๕.๒๖
๑๓.๑๖
๗.๘๙
๒๑.๐๖
๑๐.๕๓
๕.๒๖
๑๓.๑๖
๑๕.๗๙
๒.๖๓
๒.๖๓
๒.๖๓

๕. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
-
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท้ ี่กาหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธกี ารทวนสอบ
- นานักศึกษาจานวน ๓ คนที่มผี ลการเรียนA จานวน
๒ คน และผลการเรียน D จานวน ๑ คนมาทวน
สอบ โดยให้ทาแบบทดสอบ

เหตุผล

สรุปผล
- เป็นไปตามผลการเรียนที่อนุมตั ิ

หมวดที๔่ ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
(ถ้ามี)

ผลกระทบ

๒.ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที๕่ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี ื่น
๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่สี าคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

หมวดที๖่ แผนการปรับปรุง
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

ผลการดาเนินการ
อธิบายผลการดาเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้ดาเนินการ
หรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล
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มคอ. ๕
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๒. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น
…................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

ลงชื่อ
( อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง )
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
วันที่ ๕ เดือนสิงหาคมพ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ ……………………………………………………………
(
)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........
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