
 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศกึษา            มหาวทิยาลยันเรศวร 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา        กองศกึษาทัว่ไป  

หมวดท่ี 1.  ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 

1.รหสัและชื่อรายวชิา 
       001275 อาหารและวถิชีวีติ (Food and Life Style)   

2. จ านวนหน่วยกติ  
    3 หน่วยกติ (2-2-5)   
3. หลกัสตูร และประเภทของรายวชิา 
3.1  หลกัสตูร                       หลายหลกัสตูร 
      3.2  ประเภทของรายวชิา        วชิาศกึษาทัว่ไป  

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน  
4.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศจ ีสุวรรณศร ี 
      4.2 อาจารยผ์ูส้อนและผูช้่วยสอน 
         4.2.1 คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

        1. รองศาสตราจารย ์พนัธณ์รงค ์ จนัทรแ์สงศร ี   
        2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศจ ีสุวรรณศร ี                     
        3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ปณุฑรกิา  รตันตรยัวงศ์          
        4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.มณฑนา   วรีะวฒันากร 
        5. ดร.เสาวลกัษณ์   รุง่แจง้                         
        6. ดร.วรรณพร       คลงัเพชร                                     
        7. ดร.เจษฎา         วชิาพร                                      
        8.. ดร.จวงจนัทร ์    จ าปาทอง 
        9. อาจารยส์ุพรรณ ี สหสัรงัสโีสภติ 
  4.2.2  คณะวทิยาศาสตร ์ ภาควชิาเคม ี รองศาสตราจารย ์ดร.รตันา  สนัน่เมอืง 

        4.2.3 คณะมนุษยศาสตร ์ภาควชิาภาษาไทยและคตชินวทิยา สาขาวชิาภาษาไทย 
                 อาจารยส์ถติาภรณ์  ศรหีริญั 
         4.2.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  ดร. สริมิาส  เฮงรศัม ี
         4.2.5  คณะนิตศิาสตร ์  อาจารยอ์ภญิญา สระมาลยี์   
         4.2.6  วทิยากรจากภายนอก  คุณศริจิรรยา  เขาประเสรฐิ  หวัหน้างานบรหิารจดัการคุณภาพ  
บรษิทั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอริง่ เซอรว์สิเซส จ ากดั (A joint venture company  between S&P Syndicate 
and PCS)                       



5. ภาคการศกึษา ชัน้ปีทีเ่รยีน   ภาคตน้ ปีการศกึษา 2558 
6. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisites)   ไมม่ ี  
7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites)  ไมม่ ี  
8. สถานทีเ่รยีน   อาคารเรยีนปราบไตรจกัร 63 ชัน้ 3  มหาวทิยาลยันเรศวร 
   (องัคาร 10.00-11.50 น.และพฤหสับด ี13.00-14.50 น.) 
9. วนัทีจ่ดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิา ครัง้ล่าสุด  วนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2554 

 

หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

1. จดุมุง่หมายของรายวชิา  
    1.1  เพื่อใหน้ิสติมคีวามรูแ้ละเขา้ใจถงึความส าคญัของอาหารในชวีติประจ าวนั วฒันธรรมและ  พฤตกิรรมการบรโิภค 
เอกลกัษณ์และภมูปัิญญาดา้นอาหารของไทย อาหารทางเลอืก โรคทีเ่กดิจากการบรโิภคทีไ่มเ่หมาะสม รวมถงึขอ้ควรรูใ้น
การพจิารณาเลอืกซือ้อาหาร 
    1.2  เพื่อใหน้ิสติสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั  มสีุขนิสยัทีส่่งเสรมิต่อการดแูลสุขภาพ และมี
ความตระหนกั รกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวชิา  
 เพิม่ผูส้อน จากหลากหลายสาขาและวทิยากรภายนอก ปรบัปรงุหวัขอ้บรรยายและปฏบิตักิารใหท้นักบัสภาพการณ์
ปัจจบุนั  

หมวดท่ี 3. ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธบิายรายวชิา 
บทบาทและความส าคญัของอาหารในชวีติประจ าวนั วฒันธรรมและพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ในภูมภิาคต่างๆขอ ง
โลกและในประเทศไทย รวมถงึอทิธพิลของอารยะธรรมต่างประเทศต่อพฤตกิรรมการบรโิภคของไทย เอกลกัษณ์และภูมิ
ปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูล
ประกอบการพจิารณาเลอืกซือ้อาหาร อาหารและวถิชีวีติกบัการเปลีย่นแปลงในยุค โลกาภวิฒัน์  ความตระหนกั และรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior around the world and in Thailand 
including influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,  identity and  wisdom of food in Thailand,  
proper food selections according to basic needs, food choices, information for food purchasing consideration, 
food and life style according to the globalization, environmental awareness and conservation 
2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศกึษา 
บรรยาย 32  ชัว่โมง สอนเสรมิ 

ตามความเหมาะสม 
การฝึกปฏบิตั/ิงานภาคสนาม/
การฝึกงาน 32 

การศกึษาดว้ยตนเอง 
80 ชัว่โมง 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้ าปรกึษาและแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคลล 1 ชัว่โมง/สปัดาห ์
 

 



หมวดท่ี 4.  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.1, 1.4 1. ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1.1 มคีวามรบัผดิชอบ กลา้หาญ  เสยีสละ  อดทน  ขยนัหมัน่เพยีร ซื่อสตัย ์และท ากจิกรรมที่

มุง่สู่ความส าเรจ็ของงาน และมจีติสาธารณะ  
1.2 มจีรรยาบรรณในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ/จรรยาบรรณทางวชิาชพี และแสดงออก

อยา่งมคีุณธรรม  จรยิธรรม 
1.3 มคีุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนินชวีติ  บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.4 ตระหนกัและส านึกในความเป็นไทย 

2.3 2. ด้านความรู้ 
2.1 มคีวามรูใ้นสาขาวชิาอย่างกวา้งขวางเป็นระบบ และรูห้ลกัการ ทฤษฎใีนศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง

ตระหนกัถงึธรรมเนียมปฏบิตั ิกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวกบัวชิาการ/วชิาชพีทีเ่ปลีย่นแปลง
ตามสถานการณ์ 
2.2 มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัความกา้วหน้าของความรูเ้ฉพาะดา้นในสาขาวชิา งานวจิยัใน

ปัจจบุนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหาและการต่อยอดองคค์วามรู้  
2.3 มคีวามรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง  มโีลกทศัน์ทีก่วา้งไกล  รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของ

สถานการณ์โลก ทัง้ดา้นกายภาพ ชวีภาพ สงัคมและวฒันธรรม และเหน็คุณค่าของธรรมชาติ 
3.1 (3.4) 3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ   
3.2 สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในองคค์วามรูเ้พื่อคน้หาขอ้เทจ็จรงิ จากแหล่งขอ้มลูที่

หลากหลาย ในการแกไ้ขปัญหา 
3.3 สามารถเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาทีค่่อนขา้งซบัซอ้น โดยค านึงถงึความรูภ้าคทฤษฎ ี

ภาคปฏบิตั ิและผลกระทบจากการตดัสนิใจ 
3.4 มวีจิารณญาณคดิแบบองคร์วม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างมนุษยศาสตร ์

สงัคมศาสตร ์และวทิยาศาสตรไ์ด ้และคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้แสวงหาความรูต้ลอดชวีติ 
มทีศันคตเิชงิบวก และผลงานนวตักรรม 

(4.1)  4.2 4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี มคีวามเป็นผูน้ า และมมีนุษยสมัพนัธ ์  เขา้ใจและ
เหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

4.2  มคีวามรบัผดิชอบ มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  และมกีารพฒันาตนเองทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคมและจติใจ 

4.3  มทีกัษะการเรยีนรูใ้นสงัคมที่ต่างวฒันธรรม หรอื พหุวฒันธรรม เขา้ใจและเห็นคุณค่า
ของสังคม     ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องน าไปสู่การปรบัตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก 

(5.3) 5. ทกัษะการวิเคราะหต์วัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  สามารถเลอืกและประยกุตใ์ชเ้ทคนิคทางสถติหิรอืคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง

เหมาะสมในการศกึษาคน้ควา้และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 



5.2 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ประมวลผล  แปล
ความหมาย และน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง และรูเ้ท่าทนั 

5.3  สามารถสื่อสาร วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุปประเดน็เน้ือหาทัง้การพดู การเขยีน และการ
น าเสนอไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

1. คุณธรรม จรยิธรรม  (1.1,1.4) 
1.1 คุณธรรม จรยิธรรม ทีต่อ้งพฒันา  

1.5 มคีวามรบัผดิชอบ กลา้หาญ  เสยีสละ  อดทน  ขยนัหมัน่เพยีร ซื่อสตัย ์และท ากจิกรรมทีมุ่ง่สู่
ความส าเรจ็ของงาน และมจีติสาธารณะ  

1.6 มจีรรยาบรรณในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ/จรรยาบรรณทางวชิาชพี และแสดงออกอยา่งมี
คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.7 มคีุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนินชวีติ  บนพืน้ฐานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.8 ตระหนกัและส านึกในความเป็นไทย 

1.2 วธิกีารสอน   
         1.2.1 บรรยาย และปฏบิตั ิ
         1.2.2 สอดแทรกแนวคดิทางคุณธรรม จรยิธรรม ความรบัผดิชอบและการแสดงออกทีมุ่ง่สู่ความส าเรจ็ใน
ระหว่างการเรยีนการสอน โดยเน้นย า้ในเรือ่งการเขา้เรยีน การส่งงานตรงเวลา และการไมทุ่จรติในการสอบหรอื
คดัลอกผลงานผูอ้ื่น  
          1.2.3 จดักจิกรรมการเรยีนการสอน กจิกรรมทางวชิาการ/วชิาชพี   การท าโครงงาน ทีใ่ชแ้นวคดิ วธิกีาร
ทางดา้นคุณธรรม จรยิธรรม และดา้นจติสาธารณะ ยกตวัอยา่งกรณศีกึษาทีเ่ป็นจรงิ และเป็นกลุ่ม เช่น ฝึกท า
โครงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและภูมปัิญญาทอ้งถิน่  อาหารและสิง่แวดลอ้ม  อาหาร วถิโีลกและกฎหมาย  อาหาร 
ความปลอดภยัและสุขภาพ เป็นรายบุคคล เช่น ฝึกรณรงคล์ดการสรา้งขยะ ส่งชิน้งานผ่านธนาคารขยะ  ส านึก
ความเป็นไทยผ่านเนื้อหาการบรรยายวฒันธรรมการบรโิภคอาหารไทย ยคุใหม่-เก่า   และวถิชีวีติไทยผ่านบทเพลง 
          1.2.4 เปิดโอกาสใหน้ิสติแสดงความคดิเหน็ วจิารณ์ เสนอแนะเพื่อการพฒันาและรบัฟังความคดิเหน็อย่าง
ใจเป็นธรรม 
1.3 วธิกีารประเมนิผล 
         1.3.1 การมวีนิยัต่อการเรยีน ตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน  และการส่งรายงานตรงเวลา 
         1.3.2 ประเมนิผลจากการรว่มกจิกรรม ท างานเดีย่วและงานกลุ่ม 
         1.3.3 ก าหนดวธิกีารประเมนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการทีจ่ดัใหใ้นรายวชิา  หรอืประสทิธผิลของ

การเขา้รว่มกจิกรรมดา้นจติสาธารณะ  การรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน  แบบสอบถามเกีย่วกบัความชื่น
ชม ความเขา้ใจวฒันธรรมการบรโิภคอาหาร 

2. ความรู ้(2.3) 

2.1 ความรู ้ทีต่อ้งไดร้บั  
         2.1.1 มคีวามรอบรูอ้ยา่งกวา้งขวาง  มโีลกทศัน์ทีก่วา้งไกล  รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลก 
ทัง้ดา้นกายภาพ ชวีภาพ สงัคมและวฒันธรรม และเหน็คุณค่าของธรรมชาติ  และเขา้ใจหลกัอาหารและวถิชีวีติ 
ตระหนกัในวฒันธรรมวถิชีวีติสงัคมอาเซยีน สงัคมโลก  
         2.1.2 สามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช ้เชื่อมโยงสภาพการณ์ปัจจบุนั กบัการด าเนินชวีติประจ าวนั  
         2.1.3 มสีุขนิสยัทีส่่งเสรมิต่อการดแูลสุขภาพ  เกดิการเรยีนรู ้และด าเนินชวีติอยา่งมสีุขภาพทีด่ี 



2.2 วธิกีารสอน   
          เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกบัสื่อสารสองทาง  บรรยายในชัน้เรยีนและถามตอบ  
ใชก้ารสอนโดยโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)  ใชก้ารเรยีนการสอนแบบทมี (Team Teaching) 
2.3 วธิกีารประเมนิผล   

       ประเมนิความรูแ้ละทกัษะโดยการทดสอบแบบขอ้เขยีน  สอบวดัความรูก้ลางภาค และปลายภาค   
ประเมนิผลงานทีน่ิสติไดร้บัมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา (3.1, 3.4) 
3.1 ทกัษะทางปัญญา ทีต่อ้งพฒันา     

3.1.1 สามารถน าความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์จรงิ  ไปปรบัใชใ้นชวีติประจ าวนัเพื่อการพฒันาสุขนิสยัที่
ส่งเสรมิต่อการดูแลสุขภาพ 

3.1.2 มวีจิารณญาณคดิแบบองคร์วม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์และ
วทิยาศาสตรไ์ด ้และคดิสรา้งสรรค ์ใฝ่เรยีนรู ้แสวงหาความรูต้ลอดชวีติ มทีศันคตเิชงิบวก และผลงาน
นวตักรรม เช่น วฒันธรรมการบรโิภคอาหารไทย ยคุใหม่-เก่า    

3.2 วธิกีารสอน 
ใช้การเรยีนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทีม (Team-based Learning) และ ผสมผสานกบัการเรยีนการ

สอนแบบเน้นกจิกรรม (Activity-based Learning) ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) จาก
กรณีศกึษาตามประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารและวถิชีวีติ เช่น โรคอ้วน โรคภยัต่างๆ ฝึกประเมนิสุขภาวะ
ทางกายและส ารวจสภาวะการบรโิภคอาหารของผูเ้รยีน  ฝึกประเมนิการไดร้บัสารอาหารของผูเ้รยีน 
กจิกรรมวฒันธรรมอาหารไทย ยคุใหม่-เก่า   แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง ประพนัธบ์ทรอ้ยกรองเป็นเพลง และใส่ท านอง 
3.3 วธิกีารประเมนิผล 

3.3.1 ประเมนิความรูแ้ละทกัษะโดยการทดสอบความรูก้ลางภาค และปลายภาค ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย  ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการแกไ้ขปัญหา 
3.3.2 ความคดิเหน็ของผู้เรยีนจากผลการประเมนิสุขภาวะทางกาย  ส ารวจสภาวะการบรโิภคอาหารและ

การได้รบัสารอาหารของผู้เรยีน และวธิแีก้ไขปัญหา   แบบสอบถามเกี่ยวกบัความชื่นชม ความเขา้ใจวฒันธรรม
การบรโิภคอาหารและวถิชีวีติไทยผ่านบทเพลง 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  (4.1,4.2) 

4.4 มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี มคีวามเป็นผูน้ า และมมีนุษยสมัพนัธ ์ เขา้ใจและเหน็คุณค่าของ
ตนเองและผูอ้ื่น 

4.5 มคีวามรบัผดิชอบ มกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  และมกีารพฒันาตนเองทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคม
และจติใจและรบัผดิชอบงานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคลและเป็นกลุ่ม   

4.2 วธิกีารสอน 
           ใชก้ารเรยีนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Approach) ใชก้จิกรรมกลุ่ม เพื่อใหน้ิสติท างาน
ไดก้บัผูอ้ื่น เป็นการเพิม่ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
4.3 วธิกีารประเมนิผล 

ประเมินความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ  การมีส่วนร่วมใน
กจิกรรม สามารถท างานเป็นทมีประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย  วัดผลแบบเพ่ือนประเมินเพ่ือน (Peer 
evaluation) 
 



5. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (5.3) 
     5.1 สามารถสื่อสาร วเิคราะห ์สงัเคราะห ์สรุปประเดน็เน้ือหาทัง้การพดู การเขยีน และการน าเสนอไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ เช่น ผูเ้รยีนสามารถวเิคราะหข์อ้มลูและสรปุจากผลการประเมนิสุขภาวะทางกาย  สภาวะการบรโิภค
อาหารและการไดร้บัสารอาหารไดด้ว้ยตวัเอง     สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสารในเรือ่งต่าง ๆ 
เช่น การส่งงาน การสื่อสารในกลุ่ม 
5.2 วธิกีารสอน    

   มอบหมายงาน ใชก้ารเรยีนการสอนโดยบรูณาการกบัการท างาน (Work-integrated Learning) 
และใชก้ารเรยีนการเรยีนการสอนแบบเน้นท างานเป็นทมี (Team-based Learning) 
5.3 วธิกีารประเมนิผล   

ประเมนิความสามารถในการสื่อสาร ทัง้การพูด การเขยีน การน าเสนอ  จากผลงานที่ได้รบัมอบหมาย 
วดัผลจากคุณภาพชิน้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

สปัดาหท์ี ่ หวัขอ้/รายละเอยีด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กจิกรรม 
การเรยีนการสอน  

สื่อทีใ่ช ้ ผลการเรยีนรู ้ ผูส้อน 
(ผูช้่วยสอน) 

1 
องัคาร 

11 สค.58 
 

 แนะน า ชีแ้จง
รายวชิา    

2 
(10.00-11.50) 

-  ชีแ้จงวตัถุประสงค ์ 
-  แนะน าต าราที่
เกีย่วขอ้ง และแหล่ง
สบืคน้ขอ้มลู    
 - ผูส้อนแต่ละคน
ชีแ้จงเน้ือหาและ
กจิกรรม วธิรีว่ม
กจิกรรม ความ
รบัผดิชอบต่าง ๆ 
ตลอดภาคเรยีน  

-เอกสาร
ประมวล
รายวชิา/ 
มคอ.3 
-แนะน า
ผูส้อน  
และผูช้่วย
สอน 
 

นิสติทราบ
วตัถุประสงค ์และ
เนื้อหารายวชิา   
- ทราบการ
ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ตัง้แต่
สปัดาห1์-17   

ศจ ี
(คณาจารย)์ 

พฤหสับด ี
13 สค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

-  แบ่งกลุ่มและชีแ้จง
กจิกรรม  เปิดโอกาส
ใหน้ิสติเลอืก
โครงงานประยกุต์
สรา้งสรรคฯ์ ใน
รปูแบบต่างๆ เช่น 
การปลกูพชื การท า 
อาหาร  สิง่ประดษิฐ ์
สื่อสารสนเทศ  
สปอต รณรงคด์า้น
ต่าง ๆ เป็นตน้ 

-จบัฉลาก
แบ่งกลุ่ม
ตาม
จ านวน
นิสติที่
ลงทะเบยี
นตาม
ก าหนด
ระยะเวลา 

- ทราบการสงักดั
กลุ่ม 
- ทราบหวัขอ้
กจิกรรมที่
รบัผดิชอบ 
-ทราบรปูแบบ
ผลงานในกลุ่ม 
4.1   

พนัธณ์รงค/์ 
เจษฎา 

 
(คณาจารย)์ 

2 
องัคาร 

18 สค.58 
 

บรรยายแนวทาง
ในการจดัท า
โครงงาน 

2 
(10.00-11.50) 

- บรรยาย รวมกลุ่ม 
ตามประเภท
โครงงาน 

 การเขา้เรยีน
แสดงความเหน็ 
1.1 

สถติาภรณ์ 
(เสาวลกัษณ์ 
สุพรรณ)ี 

พฤหสับด ี
20 สค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

ฝึกการเขยีน
โครงงาน   

กระดาษ
ท า
รายงาน 

รูจ้กัมสี่วนรว่มใน
กจิกรรม  
 -ส่งงานตรงเวลา
ท างานทมี  
1.1 4.1 

สถติาภรณ์ 
 
(เสาวลกัษณ์ 
จวงจนัทร)์ 
 

3 
องัคาร 

25 สค.58 
 

อาหารในชวีติ 
ประจ าวนั 
สารอาหารจ าเป็น 
ภาวะโภชนาการ

2 
(10.00-11.50) 

- ทดสอบความรู้
พืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
- บรรยาย เปิด
โอกาสซกัถาม       

-power 
point 
เอกสาร
ประกอบ   

การเขา้เรยีน 
นิสติทราบ
บทบาทและ
ความส าคญัของ

ศจ ี
 
(สุพรรณ ี 
เจษฎา) 



ด/ีผดิปกต ิปฏบิตัิ
อยา่งไรใหสุ้ขภาพ
ด ี

- ฝึกตอบค าถามทา้ย
บท  

ค าถาม
ทา้ยบท 

อาหารใน
ชวีติประจ าวนั  
1.1 2.3 

พฤหสับด ี
27 สค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

ฝึกการประเมนิและ
ค านวณสุขภาวะทาง
กายและหลกัปฏบิตัิ
เพื่อสุขภาพทีด่ขีอง
ผูเ้รยีนรายบุคคล 
และกลุ่ม 

-เครือ่งชัง่
น ้าหนกั  
สายวดั
รอบเอว 
อุปกรณ์
วดัการยดื
ตวั 
- 
โปรแกรม 
ค านวณ
สุขภาวะ 

การเขา้เรยีน 
-นิสติเขา้ใจวธิี
ประเมนิภาวะ
โภชนาการ และ
วธิปีฏบิตัเิพื่อให้
สุขภาพด ี 
-นิสติทราบ
สภาวะทางกาย
และโภชนาการ
ของตน และ
ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการ
บรโิภคอาหารและ
ใชช้วีติไม่
เหมาะสม 1.1 3.1 
5.3 

ศจ ี
 
(สุพรรณ ี 
จวงจนัทร)์ 

4 
องัคาร 

1 กย.58 
 

อาหารไทยกบัการ
เปลีย่นแปลง
สงัคมไทย สงัคม
โลก 
 

2 
(10.00-11.50) 

- บรรยาย เปิด
โอกาสซกัถาม       
 

-เอกสาร
ประกอบ 
-power 
point 

การเขา้เรยีน 
นิสติทราบ
บทบาทและวถิี
ชวีติคนไทย  ท า
อยา่งไรจะยัง่ยนื
ในสงัคมอาเซยีน 
1.1  2.3   

เจษฎา 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 

พฤหสับด ี
3 กย.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

- ทดสอบความรู ้
  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

แบบ 
ทดสอบ 

การส่งงานตรง
เวลา 
ทราบพืน้ความรู้
ของนิสติที่
เกีย่วขอ้งกบั
อาหารและวถิี
ชวีติ  1.1 

เจษฎา 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 

5 
องัคาร 

8 กย.58 
 

ผลติภณัฑอ์าหาร
จากภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่   
การยกระดบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่สู่

2 
(10.00-11.50) 

- บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง  
  เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  
 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

การเขา้เรยีน 
เขา้ใจสภาพ 
การณ์ปัจจบุนัของ
อาหารจากภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่

พนัธณ์รงค ์ 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 



สากล ของไทยทีม่กีาร
บรโิภคในระดบั
ทอ้งถิน่ระดบัชาต ิ
และสากล  1.1 
2.3 

พฤหสับด ี
10 กย.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ
ผลติภณัฑอ์าหาร
จากภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ การยก 
ระดบัภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่สู่สากล 

2 
(13.00-14.50) 

 

- มอบหมายนิสติ
สบืคน้ขอ้มลูและสรปุ
รายงานการศกึษา 

 รว่มกนัแสดง
ความคดิเหน็ และ
มสี่วนรว่มใน
กจิกรรม 
1.1 2.3 

พนัธณ์รงค ์
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 
 

6 
องัคาร 

15 กย.58 
 

อทิธพิลทาง
วฒันธรรมการ
บรโิภคอาหารใน
ภมูภิาคต่าง ๆ 
ของโลก 
 

2 
(10.00-11.50) 

-บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง  
  เปิดโอกาสให้
ซกัถาม   
 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

-การเขา้เรยีน
ตระหนกัใน
วฒันธรรมวถิชีวีติ
สงัคมอาเซยีน/
สงัคมโลก  
-เขา้ใจอทิธพิล
ทางวฒันธรรมใน
ภมูภิาคต่าง ๆ 
ของโลก  1.1 2.3 

สุพรรณี 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 
 

พฤหสับด ี
17 กย.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

มอบหมายนิสติ
สบืคน้ขอ้มลู และ
สรปุรายงานผล 

 ส่งงานตรงเวลา  
ประเมนิผลงานที่
ไดรบัมอบหมาย 
1.1 2.3 

สุพรรณี 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 

7 
องัคาร 

22 กย.58 
 

วฒันธรรมและการ
บรโิภคอาหารใน
ประเทศไทย 
อทิธพิลของอารย
ธรรมต่างประเทศ
ต่อพฤตกิรรมการ
บรโิภคในประเทศ
ไทย และการ
บรโิภคอาหารตาม
กระแสนิยม 

2 
(10.00-11.50) 

- บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง  
- เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  เสนอความ
คดิเหน็  อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   
 

-power 
point 
--เอกสาร
ประกอบ  
ค าถาม
ทา้ยบท 
 

นิสติทราบความ
เป็นมาของอาหาร
ไทย  เขา้ใจ
วฒันธรรมและ
พฒันาการของ
อาหารและวถิี
ชวีติคนไทยยคุ
ต่าง ๆ ในอดตีจน
ปัจจบุนัตาม
กระแสนิยม  1.1  
3.4 

สถติาภรณ์  
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 



พฤหสับด ี
24 กย.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

- กจิกรรมรอ้ยกรอง 
รอ้งเพลง : 
วฒันธรรมอาหาร
ไทย ยคุใหม่-เก่า  
- แบ่งกลุ่ม ระดม
สมอง ประพนัธบ์ท
รอ้ยกรองเป็นเพลง 
และใส่ท านอง 
 
 

- power 
point 
- กระดาษ  
 

-นิสติมคีวามชื่น
ชม เขา้ใจ
วฒันธรรมการ
บรโิภคอาหารและ
วถิชีวีติไทยผ่าน
บทเพลง  
-การแสดง
ความเหน็ และ
รูจ้กัการมสี่วน
รว่มในกจิกรรม มี
ความคดิ
สรา้งสรรค ์
ท างานเป็นทมี  
3.4   4.1 

อ.สถติาภรณ์  
 
 
(วรรณพร 
เสาวลกัษณ์) 

8 
เสาร ์

26 กย.58 

ประเมนิความรู้
สปัดาหท์ี ่1-7 
QS 3201 -3209 

2 
(09.00-11.00) 

สอบกลางภาค  
 

ขอ้สอบ
ปรนัย 

1.1 2.3  3.1 3.4 คณาจารย ์
 

9 
องัคาร 

9 ตค. 58 

ส่งความกา้วหน้า
โครงงาน 
 

09.00 – 16.00  นิสติสบืคน้ขอ้มลู 
และสรปุ
ความกา้วหน้า
โครงงาน 

 ส่งงานตรงเวลา 
สรปุ
ความกา้วหน้า
ของโครงงาน/
กจิกรรม 
ส่งงานทีภ่าควชิา
อุตสาหกรรม
เกษตร  1.1 

คณาจารย ์
 

9 
องัคาร 

6 ตค.58 
 

อาหารและวถิชีวีติ
กบัการ
เปลีย่นแปลงดา้น
กฎหมาย 
กรณศีกึษา สทิธิ
เบือ้งตน้ของ
ผูบ้รโิภค 

2 
(10.00-11.50) 

- บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง  
  เปิดโอกาสให้
ซกัถาม   
- มอบหมายนิสติ
สบืคน้ขอ้มลูและสรปุ
รายงาน เสนอ
ความเหน็  อจ.ให้
ขอ้มลูยอ้นกลบั 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point/ 
VDO 

-ตระหนกัใน
กฎเกณฑ ์และ
ระเบยีบเกีย่วกบั
อาหารทีม่อีทิธพิล
ต่อวถิชีวีติในยคุที่
เปลีย่นแปลง   
1.1   4.2 

อภญิญา 
 
(ศจ ี เจษฎา) 
 
 
 
 

พฤหสับด ี
8 ตค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(15.00-16.50) 

นิสติคน้ขอ้มลูจาก 
วดิโิอ      

 ความเขา้ใจการ
เป็นพลเมอืงไทย
และเบือ้งตน้ของ
ผูบ้รโิภค และฝึก

อภญิญา 
 
 (ศจ ี
จวงจนัทร)์ 



ใหน้ิสติมกีารคดิ
และเรยีนรู้
ต่อเนื่อง 
1.1    4.2 

10 
องัคาร 

13 ตค.58 
 

วถิชีวีติปัจจบุนักบั
อาหารทางเลอืก:
แมคโครไบโอตกิส ์
อาหารชวีจติ 
มงัสวริตั ิเจ 
สมนุไพร 

2 
(08.00-09.50) 

- บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง เปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม  ความ
คดิเหน็  อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั  
น าเสนอ  

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 
VDO 

-การเขา้เรยีน
ทราบและเขา้ใจ
การเลอืกอาหารที่
เหมาะสมต่อ
รา่งกาย 
-สามารถเลอืกซือ้
อาหารทีเ่หมาะสม
ต่อภาวะเศรษฐกจิ
ของตน  1.1 3.4 

ศริจิรรยา
(วทิยากร
พเิศษ) 
 
(ศจ ี
สุพรรณ)ี 
 
 

พฤหสับด ี
15 ตค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ  
 
 

2 
(13.00-14.50) 

 

ทดสอบความรู ้และ
การประยกุตใ์ช้
ความรู ้      

-ซดีี
ตวัอยา่ง
อาหาร 
-ค าถาม
เพื่อ
ประเมนิ
ความรู ้

-ส่งงานตรงเวลา 
 เขา้ใจและ
สามารถพจิารณา
เลอืกซือ้อาหารได้
ถูกตอ้ง และ
เหมาะสมยิง่ขึน้ 
-แสดงความ
คดิเหน็ และมสี่วน
รว่มในกจิกรรม  
1.1 3.1 

ศจ ี
 
(สุพรรณี 
จวงจนัทร)์ 
 
 
 

11 
องัคาร 

20 ตค.58 
 

ผลกระทบของการ
บรโิภค อาหาร
ตามกระแสนิยม
ต่อสวล. 
กรณศีกึษา เรือ่ง
ขยะ 

2 
(10.00-11.50) 

 
 

- บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง  
- เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  เสนอความ
คดิเหน็  อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั 
 

- เอกสาร
ประกอบ 
- power 
point 
- VDO 
ประเมนิ 
ผลเรยีนรู ้

การเขา้เรยีน 
นิสติเกดิความ
เขา้ใจและ
ตระหนกัใน
สิง่แวดลอ้มที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติ มจีติ
สาธารณะ 
1.1 2.3 

รตันา  
(อภญิญา 
สุพรรณ)ี 
 

พฤหสับด ี
22 ตค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

 

ปฏบิตักิารแยกขยะ
เพื่อรไีซเคลิ และ
ธนาคารขยะ 

-ขยะรี
ไซเคลิ 
-ถุงด า 
-ตะแกรง
รวบรวม
ขยะ  

1. นิสติรูจ้กั
ประเภทของขยะ
ทัว่ไปและขยะ
อนัตราย 
2. นิสติสามารถ
แยกขยะเพื่อการ

รตันา  
 
(วรรณพร 
สุพรรณ)ี 
 



 ก าจดัทีถู่กตอ้ง  
รบัผดิชอบ ส่งงาน
ตรงเวลา 
1.1  

12 
องัคาร 

27 ตค.58 
 

การใชป้ระโยชน์
ของเสยี (หรอื 
ของเสยีทีไ่มเ่สยี
ประโยชน์) 
กรณศีกึษา ปุ๋ ย
หมกัจากขยะ
อนิทรยีใ์นครวั 
และอื่นๆ ที่
เหมาะสมกบั
สถานการณ์
ปัจจบุนั 

2 
(10.00-11.50) 

- บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง  
- เปิดโอกาสให้
ซกัถาม  เสนอความ
คดิเหน็  อาจารยใ์ห้
ขอ้มลูยอ้นกลบั   
 

-เอกสาร
ประกอบ 
- power 
point 
 

การเขา้เรยีน
ทราบถงึแนว
ทางการน าของ
เสยีไปใช้
ประโยชน์และ
สามารถน า
แนวคดิไปใชก้บั
ชวีติประจ า 
วนัได ้ 1.1 4.1 

พนัธณ์รงค ์
 
 
(สุพรรณี 
มณฑนา) 
 
 
 
 

พฤหสับด ี
29 ตค.58 

 
 

ภาคปฏบิตั ิ 2 
(13.00-14.50) 

แบ่งกลุ่ม ระดมสมอง
หาแนวทางการใช้
ประโยชน์ของเสยี
จากสิง่ทีม่อียู่รอบตวั  

Social 
network 

การแสดงความ
คดิเหน็ และมสี่วน
รว่มในกจิกรรม มี
ความคดิ
สรา้งสรรค ์
ท างานทมี  1.1 
4.1  

พนัธณ์รงค ์
 
(สุพรรณี 
มณฑนา) 
 
 

13 
องัคาร 

3 พย.58 
 

ขอ้มลู
ประกอบการ
พจิารณาเลอืกซือ้
อาหาร  ความรู้
เรือ่งฉลากและ
บรรจภุณัฑ ์
ขอ้มลูส าคญัของ
ผลติภณัฑท์ีม่บีน
ฉลากและบรรจุ
ภณัฑ ์

2 
(10.00-11.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง เปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์หข้อ้มลู
ยอ้นกลบั   
 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

การเขา้เรยีน 
เขา้ใจวธิเีลอืกซือ้
อาหารผ่านบรรจุ
ภณัฑแ์ละฉลาก 
1.1  3.1 

 สริมิาส 
 
(เสาวลกัษณ์ 
สุพรรณ)ี 
 

พฤหสับด ี
5 พย.58 

 
 

-ฉลากบรรจุภณัฑ์
กบัสิง่แวดลอ้ม 
 

2 
(13.00-14.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง เปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์หข้อ้มลู
ยอ้นกลบั   

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

เขา้ใจความส าคญั
ของบรรจุภณัฑ์
และความสมัพนัธ์
ของบรรจุภณัฑ์
กบัสิง่แวดลอ้ม 
 1.1  3.1 

สริมิาส 
 
(เสาวลกัษณ์ 
สุพรรณ)ี 
 



14 
องัคาร 
10 พย.

58 
 

-ขอ้มลูประกอบ 
การพจิารณาเลอืก
ซือ้อาหารจาก
ฉลากและบรรจุ
ภณัฑ ์

2 
(10.00-11.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง เปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์หข้อ้มลู
ยอ้นกลบั  
 
  

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

การเขา้เรยีน 
การแสดงความ
คดิเหน็ และมสี่วน
รว่มในกจิกรรม 
และสรา้งความ
ตระหนกัถงึ
ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึน้จากการ
เลอืกใชบ้รรจุ
ภณัฑอ์าหาร  1.1  
3.1 

ปณุฑรกิา 
 
(เสาวลกัษณ์ 
สุพรรณ)ี 
 
 
 

พฤหสับด ี
12 พย.

58 
 
 

-ขอ้มลูประกอบ 
การพจิารณาเลอืก
ซือ้อาหารจาก
ฉลากและบรรจุ
ภณัฑ ์

2 
(13.00-14.50) 

 ฝึกวเิคราะหบ์รรจุ
ภณัฑผ์่านวสัดุบรรจุ
ภณัฑแ์ละฉลาก 

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

ส่งงานตรงเวลา
เขา้ใจวธิเีลอืกซือ้
อาหารผ่านฉลาก
และบรรจุภณัฑ ์
1.1  3.1  

ปณุฑรกิา 
 
(เสาวลกัษณ์ 
สุพรรณ)ี 
 

15 
องัคาร 
17 พย. 

58 
 

ความปลอดภยั
ของอาหารและน ้า
บรโิภค  
 

2 
(10.00-11.50) 

บรรยาย แสดง
ตวัอยา่ง เปิดโอกาส
ใหซ้กัถาม  เสนอ
ความคดิเหน็  
อาจารยใ์หข้อ้มลู
ยอ้นกลบั   

-เอกสาร
ประกอบ  
-power 
point 

การเขา้เรยีน 
ทราบชนิด และ
องคป์ระกอบที่
ส าคญัของอาหาร
ยคุปัจจบุนั เพื่อ
เป็นแนวทาง
เบือ้งตน้ในการ
เลอืกบรโิภค
อาหารอย่าง
ปลอดภยั  
1.1  2.3 

มณฑนา 
 
(สุพรรณี 
ศจ)ี 
 
 
 

พฤหสับด ี
19 พย.

58 
 

ภาคปฏบิตั ิ            
 
 

2 
(13.00-14.50) 

 

ฝึกวเิคราะหป์รมิาณ
น ้าตาลและโซเดยีม
ดว้ยโปรแกรม
สุขภาพ 

 การมสี่วนรว่มใน
กจิกรรม ส่งงาน
ตรงเวลา 
1.1 2.3  5.3 

มณฑนา 
(สุพรรณี 
ศจ)ี 

16 
เสาร ์

28 พย.
58 
 

ประเมนิความรู ้
สปัดาหท์ี ่9-16 

2 สอบปลายภาค และ 
  เสนอโครงงาน 

ขอ้สอบ
ปรนัยและ 

1.1 2.3  3.1 3.4 คณาจารย ์
 



16  ก าหนดการ 
ตามความ
เหมาะสม 

 น าเสนอ
ผลงาน
นิสติ 

3.1 4.1  4.2 คณาจารย ์
 

 
 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้
ผลการเรยีนรู ้

วธิกีารประเมนิผลนกัศกึษา สปัดาหท์ีป่ระเมนิ 
สดัส่วน 

การประเมนิผล 
1.1  1.4 

 
1. ผลการเรยีนรูด้า้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 

2-16 
 

25% 

 2.3 2. ผลการเรยีนรูด้า้นความรู ้ 3-6, 8, 11, 15, 16 30% 
 3.1  (3.4) 3. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 
3, 7, 8, 10 13, 14, 16 30% 

 (4.1)  4.2 4. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

1, 2, 7, 9, 12 10% 

 (5.3) 5. ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะในการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

3, 15 5% 

 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ระดบัผลการเรียนท่ีจะไดจ้ะเป็นไปตามระดบัคะแนน ดงัน้ี 
80 คะแนนขึน้ไป A 75 – 79.9คะแน  B+ 
70 – 74.9คะแนน B 65 – 69.9 คะแนน C+ 
60 – 64.9คะแนน C 55 – 59.9คะแนน D+ 
50– 54.9คะแนน D น้อยกว่า49.9คะแนน F 
 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. หนงัสอื ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลกั   
      เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 001275  อาหารและวถิชีวีติ (Food and Life Style)  มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก. 
2. หนงัสอื เอกสาร และขอ้มลูอา้งองิ ทีแ่นะน า 
    1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิา 001275  อาหารและวถิชีวีติ (Food and Life Style) ภาควชิา      
       อุตสาหกรรมเกษตร  คณะเกษตรศาสตร ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก.  
    2. คู่มอืเทคนิคการเพิม่ผลผลติในชุมชนเขม้แขง็ เล่ม 1-10. 2546. ส านกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม     
        กระทรวงอุตสาหกรรม. 
    5. นฤดม บุญ-หลง และกลา้ณรงค ์ ศรรีอต. 2545. อาหารเพื่อมนุษยชาต.ิ ส านักพมิพม์หาวทิยาลยั-   
       เกษตรศาสตร.์ 340 หน้า. 
    6. ยศ สนัตสมบตั.ิ 2540. มนุษยก์บัวฒันธรรม. ส านักพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
    7. หมอสมนุไพร. 2544. สมนุไพรทีค่นไทยควรรูจ้กั. โปร-เอสเอม็อ.ี กรงุเทพฯ. 127 หน้า. 
    8. อบเชย  วงศท์อง. 2552.  หลกัการประกอบอาหาร. ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
 

หมวดท่ี 7.  การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ให้นิสติทุกคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา ซึ่งรวมถงึ วธิกีารสอน การจดักจิกรรมและ สิง่สนับสนุนการ

เรยีนการสอน ซึง่มผีลกระทบต่อการเรยีนรู ้และผลการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บั และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา ดว้ย

ระบบคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั  

2. การประเมินการสอน 

การประเมนิการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตัง้โดยมหาวทิยาลยั จากการสงัเกตขณะสอน 

และการสมัภาษณ์ตวัแทนนิสติ 

3. การปรบัปรงุการสอน 

ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรบัปรุงกลยุทธ์และวธิีการสอนจากผลการประเมนิประสิทธผิลของ

รายวชิา  แลว้จดัท ารายงานรายวชิาตามรายละเอยีดที ่สกอ.ก าหนดทุกภาคการศกึษา  มกีารประชุมอาจารยผ์ูส้อน

เพื่อหาแนวทางปรบัปรงุรายวชิา พฒันาการเรยีนรูข้องนิสติและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข หากมปัีญหา 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

มหาวทิยาลยัมคีณะกรรมการประเมนิการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติในรายวชิา  โดยการสุ่ม

ประเมนิข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทัง้คะแนนดบิและระดบัคะแนน ของรายวชิา 60% ของ

รายวชิาทัง้หมดในความรบัผดิชอบของมหาวทิยาลยั ภายในรอบเวลาหลกัสตูร 



5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

มหาวทิยาลยัมรีะบบการทบทวนประสทิธผิลของรายวชิา โดยพจิารณาจากผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ 

ผลการประเมนิโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวชิาโดยอาจารย์ผู้สอน หลงัการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรบัผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และ

น าเสนอแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาในรายงานผลการด าเนินการของรายวชิา เสนอต่อมหาวทิยาลยั เพื่อ

น าเขา้ทีป่ระชุมอาจารยป์ระจ าวชิาศกึษาทัว่ไปพจิารณาใหค้วามคดิเหน็และสรุปวางแผนพฒันาปรบัปรุงส าหรบัใช้

ในปีการศกึษาถดัไป 

 

กลุ่มโครงงาน/กิจกรรมและรายช่ือผูส้อน 

     กลุ่มที ่1 อาหารและวถิไีทย และภูมปัิญญาทอ้งถิน่  

 
ผศ.ดร.ศจ ีสวุรรณศร ี
089-9611016/ 055-962743 

 
อ.สถิตาภรณ์  ศรีหิรัญ 

083-9764442 

 
ดร.จวงจนัทร ์จ าปาทอง 

055-962721 

 

 

กลุ่มที ่2 อาหารและสิง่แวดลอ้ม    

 
รศ.พนัธณ์รงค ์ จนัทรแ์สงศร ี
055-962746 

 
ดร.สริมิาส    เฮงรศัม ี
055-964321 

 
ดร.เสาวลกัษณ์  รุ่งแจง้ 
089-7906300 

รศ.ดร.รตันา  สนัน่เมอืง 
081-7864519 
 

กลุ่มที ่3 อาหารและวถิโีลก และกฎหมาย    

 
ดร.เจษฎา วชิาพร 
086-8845785 

 
อ.สพุรรณี สหสัรงัสโีสภติ 
055-962749 

 
อ.อภญิญา สระมาลยี ์
086-8976082 

 
 

   

http://www.arch.nu.ac.th/2010/arch_personDetail.php?person_id=41


กลุ่มที ่4 อาหาร ความปลอดภยัและสขุภาพ 

 
ดร.มณฑนา  วรีะวฒันากร  
055-962735/088-0096275 

 
ดร.วรรณพร คลงัเพชร 
084-6404753 

 
ผศ.ดร.ปณุฑรกิา รตันตรยัวงศ ์

081-4549517 

 
 

กิจกรรมกลุ่ม 

1. ผูส้อนชีแ้จงรายละเอยีดของกจิกรรมในสปัดาหท์ี ่1  แนะน าทมีสอน  

2. โครงงาน/กจิกรรม แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1. กลุ่มอาหารและวถิไีทย และภมูปัิญญาทอ้งถิน่  2. 
กลุ่มอาหารและสิง่แวดลอ้ม  3. กลุ่มอาหารและวถิโีลก และกฎหมาย  และ 4. กลุ่มอาหาร ความ
ปลอดภยัและสุขภาพ  

3. นิสติ รวมตวักนัใหไ้ดก้ลุ่ม ละ 5 คนตัง้ช่ือกลุ่ม พรอ้มรายละเอยีด ไดแ้ก่ รายชื่อสมาชกิพรอ้ม
รหสัประจ าตวัและคณะทีน่ิสติสงักดั  ชื่อผูป้ระสานงานกลุ่มพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได้
เขยีนใส่กระดาษทีแ่จกใหใ้นชัว่โมงจ านวน 2 ใบ 

4. ตวัแทนกลุ่มจบัฉลากโครงงาน ระบุชื่อโครงงานทีไ่ดร้บัในกระดาษทีม่รีายชื่อสมาชกิก่อนส่ง

ผูจ้ดัการรายวชิา 1 ชุดเกบ็ส าเนาไวท้ีก่ลุ่ม 1 ชุด  

5. นิสติรว่มกนัท างานวางแผนปรบัปรงุเนื้อหาและรปูแบบของผลงานทีไ่ดร้บัจากภาควชิา
อุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตรฯ์  และสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ภายใตก้รอบแนวคดิ 4 
กลุ่มโครงงาน/กจิกรรมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 2 แบ่งหน้าท่ีรบัผิดชอบให้ชดัเจน 

6. นิสติรว่มกนัคดิรปูแบบการน าเสนอโครงงานใหม่ 1 โครงงาน/กจิกรรม อยา่งสรา้งสรรค ์(โดย

อสิระ อาท ิละคร  หนงัสัน้ สารคด ีสโลแกน สปอตโฆษณา ฯลฯ) อาจเป็นผลงานฉบบัยอ่หรอื

ชิน้งาน (โดยอสิระ) ภายใตก้รอบแนวคดิ 4 กลุ่มโครงงาน/กจิกรรมตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 3  

7. รายงานความก้าวหน้า ในสปัดาหท์ีก่ าหนดใน มคอ.3 

8. สปัดาหท์ี ่16 สอบปลายภาคและประเมนิคุณภาพผลงาน/ชิน้งานสรา้งสรรคร์ายวชิาอาหารและ

วถิชีวีติ 
 

 

 

....................................................... 

 

 
 


