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รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร                     
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวชิา  
SD316 นโยบายกฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอาหาร (Food Policy, Regulation and Law)                 

2. จ านวนหน่วยกติ   
 3 หน่วยกิต     3(3-0-6)   

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการธุรกิจอาหารเป็นวชิาเอก-บงัคบั 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ดร.เสาวนีย ์ เอ้ียวสกุลรัตน์ และ ผศ.รัชนี  ไสยประจง 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคปลาย / นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
- 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
- 

8. สถานทีเ่รียน    
 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
28ธนัวาคม2557 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจถึงความส าคญันโยบาย กฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอาหาร 
รวมถึงระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจอาหาร  

2) 
เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและขอ้ก าหนดส าหรับอาหารในสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอ
นาคต 

3) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและขอ้ก าหนดระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอาหารน้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนระดบัท่ีสูงข้ึนรวมถึงการท างานในอนาคต  
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

- 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและการด าเนินธุรกิจ 
นโยบายทางการคา้ระหวา่งประเทศ การน าเขา้และส่งออกสินคา้อาหาร 
มาตรการและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของอาหาร การระบุขอ้มูลบนฉลากอาหาร 
การขอจดทะเบียนธุรกิจอาหาร กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายอาหาร 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 
ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

ไม่มี ไม่มี 6 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

ใหน้กัศึกษาตระหนกัและมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดม้อบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มท่ีไดรั้บม
อบหมาย มีวนิยัต่อการเรียน ส่งมอบงานท่ีมอบหมายตามเวลาท่ีก าหนด เคารพในการแสดงออกทางความคิด 
และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน  

1.2 วธีิการสอน 

ใชก้ารสอนแบบ Active Learning เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีการตั้งค  าถามหรือตอบค าถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ ให้นกัศึกษามีกิจกรรมคน้ควา้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

1.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การตรวจสอบการมีวนิยัต่อการเรียน 
การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น การเคารพผูอ้าวโุสและอาจารย ์ 
โดยประเมินเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย 
ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหารและการด าเนินธุรกิจ เช่น 
นโยบายทางการคา้ระหวา่งประเทศ การน าเขา้และส่งออกสินคา้อาหาร 
มาตรการและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของอาหาร การระบุขอ้มูลบนฉลากอาหาร 
การขอจดทะเบียนธุรกิจอาหาร กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  

2.2 วธีิการสอน 

 การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ไดแ้ก่  การสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ ( Co-Operative Learning) 
การสอนแบบศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การสอนบรรยายแบบ Active Learning 
โดยเนน้ใหน้กัศึกษาหาทางคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมและหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองหรือภายในกลุ่ม 
โดยมีอาจารยเ์ป็นเพียงท่ีปรึกษาเบ้ืองตน้  
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2.3 วธีิการประเมินผล 

 - ประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียนและการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบเป็นทางการ   2 คร้ัง 
(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  

             -ท ารายงานรายบุคคลและประเมินความสนใจการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการน าเสนอรายงาน       

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาท่ีทราบในชั้นเรียนหรืองานท่ีมอบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อไดใ้หแ้นวทางใ
นการแกปั้ญหานั้นๆ   

3.2 วธีิการสอน 

ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา 
ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาท่ีก าหนดไวแ้ลว้  

3.3 วธีิการประเมินผล 

 ประเมินจากการตอบปัญหา การน าเสนอในชั้นเรียน  และการสอบวดัผล  
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

เนน้การเรียนเป็นทีม โดยมีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มผูเ้รียน เพื่อแลกเปล่ียนความคิด ในหวัขอ้/  
ค าถามท่ีถูกก าหนดข้ึน  

4.2 วธีิการสอน 

สอนโดยมีกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนโดยใหน้กัศึกษาส่ือสาร/ท างานกบัผูอ่ื้นได ้
โดยไม่ยดึติดกบัเฉพาะเพื่อนท่ีใกลชิ้ด 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 การประเมินจากการแสดงออกอยา่งมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
และประเมินผลงานจากรายงานของนกัศึกษา 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา  
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-การคน้ควา้ทางอินเตอร์เน็ต การสอนโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ e-Learning เป็นตน้ 

- การน าเสนอขอ้มูลใหเ้ขา้ใจง่าย  

- การใช ้Power point ในการน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.2 วธีิการสอน 

การสอนโดยใหน้กัศึกษาใช ้PowerPoint ในการน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ฝึกใหน้กัศึกษา 
สามารถน าเสนอท่ีเขา้ใจง่าย ถูกตอ้งอยา่งเป็นระบบ 

5.3 วธีิการประเมินผล 

ประเมินจากการน าเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียนและเอกสารรายงานของนกัศึกษา การท ากิจกรรม ใน 
ชั้นเรียน 

 วธีิการสอน (Teaching Approach) และการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    (Student – Centered Approach) 
 การบรรยาย (Lecture)  การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 □ การฝึกปฏิบติั (Practice)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภิปราย (Discussion) □ การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □การสัมมนา (Seminar) □ การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online Learning/Internet-based-
Learning) 
 กรณีศึกษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).......................................... 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 รูปภาพ (Pictures)   ส่ือน าเสนอในรูปแบบ Powerpoint 
 □ของจริง (Authentic Material)  

 □ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เช่น Option Finder,VCD,  DVD, e-book ฯลฯ 

 □อ่ืน ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
 กจิกรรมส าหรับนักศึกษา (Student Activities) 

 การคน้ควา้ขอ้มูล (Data/Information Search)  □เกมส์ (Games) 
 □ การระดมสมอง (Brainstorming)  □สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
 การน าเสนอ (Presentation)  □การส ารวจขอ้มูล (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) □การฝึกภาคสนาม (Field Work)  
 □การทดลอง (Experiment)   □การศึกษาดูงาน (Field Trip) 
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□ อ่ืนๆ (ระบุ)...เชิญวทิยากรมาบรรยาย 
 
 
 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1-2 บทน า: 
กฎหมายอาหารและขอ้ก าห
นดท่ีส าคญั 

6 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

3 นโยบายการคา้ระหวา่งประ
เทศ  

3 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

4 การน าเขา้และส่งออกสินค้
าอาหาร 

3 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

5 มาตรการและขอ้ก าหนดเก่ี
ยวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

6-7 มาตรการและขอ้ก าหนดเก่ี
ยวกบัความปลอดภยัของอา
หาร 

6 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ 

8 สอบกลางภาค    
9 การระบุขอ้มูลบนฉลากอา

หาร 
3 Power point / เอกสาร / 

ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 
ผศ.รัชนี  
ไสยประจง 

10–11  การขอจดทะเบียนธุรกิจอา
หาร  

6 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ผศ.รัชนี  
ไสยประจง 

12 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญ
ญา 

3 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ผศ.รัชนี  
ไสยประจง 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

13 – 14  กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 6 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ผศ.รัชนี  
ไสยประจง 

15 – 16  การน าเสนองาน  6 Power point / เอกสาร / 
ขอ้กฎหมาย/ปฏิบติัการ 

ดร.เสาวนีย ์ 
เอ้ียวสกุลรัตน์ผศ.
รัชนี  ไสยประจง 

17 สอบปลายภาค    
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการประ
เมินผล 

 

1 
หวัขอ้สัปดาห์  
1- 14  

การน าเสนอผลงาน 2 คร้ัง  1-16 25% 

2 
หวัขอ้สัปดาห์ 
1 - 14 

สอบยอ่ย 1-16 10% 

3 
หวัขอ้สัปดาห์  
1– 7  

สอบกลางภาค 8 30% 

4 
หวัขอ้สัปดาห์  
9 – 14  

สอบปลายภาค 17 35% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
- เอกสารประกอบการสอนวชิา SD316 นโยบายกฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอาหาร 

        อ.ดร.เสาวนีย ์ เอ้ียวสกุลรัตน์  ผูเ้รียบเรียง (ประกอบการสอนคร่ึงเทอมแรก)  
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- เอกสารประกอบการสอนวชิา SD316 นโยบายกฎหมายและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัอาหาร 
        ผศ.รัชนี  ไสยประจง  ผูเ้รียบเรียง (ประกอบการสอนคร่ึงเทอมหลงั)  

- เอกสารอ่ืนท่ีอาจารยม์อบหมายใหอ่้อชานประกอบหรือท ารายงาน 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- ระเบียบและขอ้ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัอาหารทั้งในส่วนการผลิต การขาย และการน าเขา้ ท่ีออกมาเป็น 
กฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบนั  
- ระเบียบและขอ้ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปท่ีส าคญัเก่ียวกบัอาหารของต่างประเทศท่ีผูป้ระกอบการไทยตอ้งรู้ใน 
            เบ้ืองตน้  
- แนวโนม้ของขอ้ก าหนดท่ีอาจออกเป็นกฎหมายในอนาคต  
- แผน่พบัและเวป็ไซตข์องหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งและภาคเอกชนท่ีน่าเช่ือถือ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวชิาวทิยาการจดัการ เอกสารการสอนชุดวชิา กฎหมาย  
             ธุรกิจและภาษีอากร หน่วยท่ี 1- 8 , พิมพค์ร้ังท่ี 6 , 2552 : อรุณการพิมพ ์, กรุงเทพฯ.  
- มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารและสาขาวชิาระบบ  
             อุตสาหกรรมอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  
             มาตรฐานในสถานประกอบการดา้นอาหาร GMP และ HACCP.วนัท่ี 26-27 มีนาคม  
             2552 ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย , กรุงเทพฯ.   
- สถาบนัอาหาร. เอกสารประกอบการอบรมดา้นอุตสาหกรรมอาหาร เร่ือง การขออนุญาตผลิต  
             อาหารและผลิตภณัฑอ์าหารตามกฎระเบียบใหม่.  21 กุมภาพนัธ์ 2555. ณ หอ้งธานี  
             ชั้น 1 โรงแรมเอส. ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ  
 - สุวมิล กีรติพิบูล. GMP ระบบการจดัการและควบคุมการผลิตอาหารใหป้ลอดภยั.  2543  :  
             สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่น) , กรุงเทพฯ   
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านระบบออนไลน์ของมหาวทิยาลยัและเสนอแนะเ
พื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
จากการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ พฤตกิรรมการเรยีนและความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ 
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3. การปรับปรุงการสอน  
อาจารยผ์ูส้อน ตอ้ง ทบทวนกลยทุธ์การสอน  
รวมถึงอาจมีกรประชุมหารือปัญหาการเรียนรู้ของนกัศึกษาและร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
สาขาวชิาฯ มีคณะกรรมการประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทั้งคะแนนดิบและระดบัเกรด 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดย นกัศกึษา  คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
 


