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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชาคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี/ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร 
 
1. ลกัษณะและข้อมลูโดยทัว่ไปของรายวิชา 
 
1.1ช่ือรายวิชาและรหสัSD 209ความปลอดภยัทางอาหารและมาตรฐานดา้นสุขาภบิาล 
1.2 จ านวนหน่วยกิต3 หน่วยกติ     3(2-2-5)   
1.3 หลกัสตูรท่ีใช้รายวิชาน้ี 
1.3.1  หลกัสตูร 
วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร 
1.3.2  ประเภทของรายวิชา 

วชิาเฉพาะบงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล 
ผศ.วชิชุดา สงัขแ์กว้ 

1.5 ระดบัชัน้ปีท่ีเรียน 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 

1.6บรุพวิชา(pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี    
ไมม่ ี

1.7 วิชาท่ีต้องเรียนร่วมกบัรายวิชาน้ี (ถ้าม)ี  
ไมม่ ี

1.8 สถานท่ีเรียน 
สาขาวชิาการจดัการธุรกจิอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

1.9วนัท่ีจดัท าประมวลการสอนรายวิชา หรือวนัท่ีมีการปรบัปรงุครัง้ล่าสดุ  
12มกราคมพ.ศ.2559 
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2. จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 
2.1 จดุมุ่งหมายของรายวิชา  
1) เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจทฤษฎ ีหลกัการ และ 

มคีวามรูพ้ืน้ฐานของการสุขาภบิาลและความปลอดภยัในอุตสาหกรรมอาหาร 
2) เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามเขา้ใจในมมุมองของการสุขาภบิาลและความปลอดภยัในการผลติอาหาร 
3) เพื่อใหน้กัศกึษาไดฝึ้กทกัษะและแนวคดิในการน าความรูไ้ปใชจ้รงิ 
4) 

เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ช้เมือ่ส าเรจ็การศกึษาไปประกอบอาชพีอยูใ่นโ
รงงานอุตสาหกรรมอาหารได ้

2.2 วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  
- 

 
3. ส่วนประกอบของรายวิชา  
 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 
      แนวทางการผลติอาหารตามหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัทิางการผลติทีด่ ี(GMP)  
หลกัการสุขาภบิาลในอุตสาหกรรมอาหารและการออกแบบของสถานทีต่ ัง้และอาคารผลติ เครือ่งมอื 
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์การผลติ หลกัการควบคุมกระบวนการผลติใหถู้กสุขลกัษณะทีด่ ี
หลกัการท าความสะอาดและการควบคุมคุณภาพน ้าทีใ่ชใ้นโรงงานและการบ าบดัน ้าเสยี 
การบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร การควบคุมสตัวพ์าหะ ความปลอดภยัและชวีอนามยัของบุคลากร 
และหลกัการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทิีต่อ้งควบคุม (HACCP) 
รวมทัง้ศกึษาภาคปฏบิตักิารซึง่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา  
3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30คาบ/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไมม่ ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30คาบ/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
2คาบ/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ  
3ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
4. การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.1 การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
ใหน้กัศกึษาตระหนกัและมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดม้อบหมายทัง้ของตนเองและผลงานของ
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กลุ่มทีไ่ดร้บัมอบหมาย มวีนิยัต่อการเรยีน ส่งมอบงานทีม่อบหมายตามเวลาทีก่ าหนด 
เคารพในการแสดงออกทางความคดิของผูร้ว่มงาน 
และการรบัฟังการแสดงความคดิเหน็ของเพื่อนในชัน้เรยีน ทัง้ในกลุ่มและนอกกลุ่ม  
รวมทัง้การเน้นย า้การลงบนัทกึขอ้มลูจากการปฏบตัใิหเ้ป็นขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ 

(2) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทีแ่สดงออกในชัน้เรยีนและกจิกรรมต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นคุณธรร

มและจรยิธรรม การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน 
การตรงต่อเวลาและการเคารพการแสดงความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
การเคารพผูอ้าวุโสและอาจารยโ์ดยประเมนิเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4.2 ความรู้ 

(1) ความรู้ 
เรยีน รู้และท าความ เขา้ใจในหลกัการและทฤษฎขีองแต่ละหวัเรือ่ง  รวมทัง้ความส าคญั 

และการประยกุตใ์ชห้ลกัการต่างๆ ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ 
(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู้ 

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนโดยใ หผู้เ้รยีนรูใ้นหลกัการวเิคราะห ์
การประยกุตเ์พื่อสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์จรงิจากกรณศีกึษา รวมถงึวางแผนทีเ่หมาะสมได้  

(3) วิธีการประเมินผลความรู้ท่ีได้รบั 
- ประเมนิพฤตกิรรมในชัน้เรยีนและการสอบวดัความรูโ้ดยมกีารสอบยอ่ยและสอบเป็นทางการ 

2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค) 
- ท ารายงานรายบุคคลและประเมนิความสนใจการมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน       
- การท ารายงานกรณศีกึษา และน าเสนอหน้าชัน้เรยีน  
 

4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะการคดิวเิคราะห ์
การแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหาทีท่ราบในชัน้เรยีนหรอืงานทีม่อบหมายใหค้น้หาค าตอบเพื่อไดใ้หแ้นวท
างในการแกปั้ญหานัน้ๆ   

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา  
ฝึกตอบปัญหาในชัน้เรยีนและการแสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา 

และระดมสมองในการแกไ้ขปัญหา ศกึษาจากกรณศีกึษาตามประเดน็ปัญหาทีก่ าหนดไวแ้ลว้ 
โดยแบ่งนกัศกึษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่ม 
จะตอ้งก าหนดแนวทางไปสู่การแกปั้ญหาหรอืเสนอแนวทางปฏบิตัทิีม่คีวามน่าเชื่อถอืและความเป็นไปได ้

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
ประเมนิจากการตอบปัญหาในชัน้เรยีนการ น าเสนอผลจากการท างานภาคสนาม 

เพื่อพจิารณาความเขา้ใจในการน าหลกัการต่างๆมาประยกุตใ์ช้ 



 4 

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(1)ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

เน้นการท างานเป็นทมี 
โดยมกีารท างานเป็นกลุ่มซึง่จะตอ้งช่วยเหลอืแบ่งงานยอ่ยโดยมอบหมายใหช้่วยกนัคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เติ
ม เพื่อใชเ้ขยีนรายงานและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา กรณศีกึษาในชัน้เรยีน 

(2)กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดช
อบ 

สอนโดยมกีจิกรรมเสรมิในชัน้เรยีนและนอกชัน้เรยีนโดยมกีจิกรรมท างานเป็นกลุ่ม 
และมกีารเปลีย่นกลุ่มท างานตามภาระงานทีม่อบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาท างานไดก้บัผูอ้ื่นได ้
โดยไมย่ดึตดิกบัเฉพาะเพื่อนทีใ่กลช้ดิ 

(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  
การประเมนิจากการแสดงออกอยา่งมสี่วนรว่มในชัน้เรยีน 

และประเมนิผลงานจากรายงานของนกัศกึษา 
4.5 ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต การสอนโดยใชส้ื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ 
- การน าเสนอขอ้มลูใหเ้ขา้ใจงา่ย โดยเสนอเป็นกราฟแบบต่างๆ แสดงค่าเฉลีย่ 

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการท างาน     
- การใชP้ower point ในการน าเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(2) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสอนโดยมกีารน าเสนอขอ้มลูเป็นตวัอยา่งจากการคน้ควา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 
การน าเสนอโดยใช้  PowerPoint ประกอบการสอนในชัน้เรยีนการเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่ขา้ใจงา่ย 
อยา่งเป็นระบบ 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประเมนิจากการน าเสนอรายงานหน้าชัน้เรยีนและเอกสารรายงานของนกัศกึษา  

 
 

 สอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
 การบรรยาย (Lecture) □ การเรียนรู้โดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
 การฝึกปฏิบติั (Practice)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  

  การอภิปราย (Discussion)  การเรียนรู้โดยกิจกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □การสมัมนา (Seminar) การเรียนรู้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
     (Online Learning/Internet-based-Learning) 
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 □  การเรียนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 

 □  การเรียนรู้เป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   

 □  การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 

  การเรียนรู้จากการท างาน  (Work-based  Learning) 

 □กรณีศึกษา (Case Study)    □อ่ืน ๆ (Others) (Please specify).............................................. ............... 
 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □รูปภาพ (Pictures)    ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 

 ของจริง (Authentic Material) □  โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (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) 

 □ การเชิญผูมี้ประสบการณ์มาสอนเสริม   □การส่งนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมวชิาการ 
□ อ่ืนๆ (ระบุ) Others (Please specify)......................................................................................................  

 

5. แผนการสอนและการประเมินผล 
 

5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 บทน ำ 2 ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล  
 

2 อนัตรายทีเ่กดิจากการสุขาภบิาลทีไ่มถู่กตอ้ง 2 ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล  
 

3 การตรวจสอบสิง่ปนเป้ือนทีพ่บในอาหาร 2 ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล  
 

4 การออกแบบของสถานทีต่ ัง้ อาคารผลติ เครือ่งมอื 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์การผลติ 

2 ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล  
 

5 การสอบเทยีบเครือ่งมอื 2 ผศ.ดร.พชิญอร  ไหมสุทธสิกุล  
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5.1 แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

6 หลกัการท าความสะอาด 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

7 การควบคุมสตัวพ์าหะ 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

 สอบกลางภาค   

8 การควบคุมคุณภาพน ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอาหา
ร  

2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

9 การบ าบดัของเสยีและน ้าเสยี 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

10 การบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัร  2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

11 สุขวทิยาส่วนบุคคล 2 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

 สอบย่อย 2   

12 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติอาหารตามหลกัเกณ
ฑก์ารปฏบิตัทิางการผลติทีด่ ี(GMP) 

4 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

13-14 หลกัการวเิคราะหอ์นัตรายและจดุวกิฤตทิีต่อ้งควบคุ
ม (HACCP) 

4 ผศ.ดร.พชิญอร ไหมสุทธสิกุล 

15 ISO22000 2 วทิยากร 

 สอบปลายภาค   

5.2 แผนการประเมินผล 

การ 
ประเมิน 

งานท่ีจะใช้ประเมินผลนักศึกษา (เช่น การเขียนรายงาน 
โครงงาน การสอบย่อย  การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค) 

สปัดาหท่ี์
ก าหนด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลา

ยภาค 
1 การสอบกลางภาค  15% 

2 การสอบนอกตาราง  15% 

3 โครงงานและรายงานรวมทัง้กจิกรรมในหอ้งเรยีน   30% 

4 ปฏบิตักิาร  20% 

5 การสอบปลายภาค 16 20% 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลกั       ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. 

ทักษะทางปั
ญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่

างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะ

ห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและกา
รใช้เทคโนโลยีสา

รสนเทศ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
SD209

 ความปลอดภยัทางอาหารและมาตรฐานด้านสุ
ขาภิบาล    
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6. ทรพัยากรประกอบการเรียน 
 
6.1 ต าราท่ีก าหนด 

พชิญอร ไหมสุทธสิกุล.  2554.  
เอกสารประกอบค าสอนมาตรฐานดา้นสุขาภบิาลและความปลอดภยัในอุตสาหกรรมอาหาร .
คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 

6.2 หนังสือท่ีแนะน าและเอกสารอ้างอิง 
สุวมิล กรีตพิบิลู, รศ. ดร. 2537. ระบบการจดัการและควบคุมการผลติอาหารใหป้ลอดภยั (Good 

Manufacturing Practice: GMP). พมิพค์รัง้ที ่7. กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพ ์ส.ส.ท. หน้า 15-169. 

สุมณฑา วฒันสนิธุ์, รศ. 2547. การสุขาภบิาลอาหาร (Food Plant Sanitation). กรงุเทพฯ: 
โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ หน้า 1-34. 

ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 2544. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัที ่193 (พ. ศ. 2543) เรือ่ง วธิกีารผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการผลติและการเกบ็รกัษา 

Hobbs, B.C. 1987.Food poisoning and food hygiene. 5th edition. London : Arnold Publishers.372 
p. 

Hayes, P. R. and  Forsythe, S. J. 2000.Food hygiene, microbiology and HACCP. 3rd edition. 
Gaitherburg, MD : Aspen Publishers. 449 p. 

Armbruster, G. and  Longree, K. 1987.Quantity food sanitation. 4th edition.New York: Wiley 
InterScience. 452 p. 

Rue, N.R., Williams, A.G., McSwane, D.Z. and Linton, R. 2004. Food safety fundamentals. New 
Jercy: Pearson Publishing.  326p. 

Bhuyan, M. 2007.Measurement and control in food processing. Boca Raton: Taylor & Francis. 
340 p.  

 Raugel, P. 1999.Rapid Food Analysis and Hygiene Monitoring: Kits, Instruments and Systems. 
Germany: Springer-Verlag. 891p. 
 

6.3 ทรพัยากรการเรียนรู้อ่ืนๆ      
- 
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7. กระบวนการประเมินและกระบวนการปรบัปรงุรายวิชา 

 
7.1 กลยทุธเ์พ่ือให้ได้ข้อคิดเหน็จากนักศึกษาเก่ียวกบัความมีประสิทธิผลของรายวิชา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครือ่งออนไลน์ของมหาวทิยาลยัและเสน
อแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา 
7.2 กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยวิธีการอ่ืนๆ  

จากการท ารายงานการศกึษาดงูาน 
7.3 กระบวนการต่างๆ ในการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

หากพบปัญหาในการเรยีนรูใ้นรายวชิาใดจะน าปัญหาดงักล่าวเขา้ในทีป่ระชุมสาขาฯ 
เพื่อประชุมหารอืปัญหาการเรยีนรูข้องนกัศกึษาและรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข 
7.4 กระบวนการพิสจูน์มาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

สาขา วชิามคีณะกรรมการประเมนิขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทัง้คะแนนดบิและระดบัขัน้คะแนน  
7.5 การทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้ว่มสอน เพื่อวเิตราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


