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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและช่ือรายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 561 Food Safety I 

 
๒.  จํานวนหนวยกิต      ๒ (๒-๐-๔) หนวยกิต       
  (ทฤษฎ ี๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู-คนควาดวยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  และอาจารยผูสอน 

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา   
       ๔.๑.๑ ผศ. ดร. ณฐารินทร งามวงศสถิต ภาควิชา เวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข 

   โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๒๒๓๑  E-mail: natharin.nga@mahidol.edu 

              ๔.๑.๒ อ. ดร. สพ.ญ. ขวัญวลัย มากลน    ภาควิชา เวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข  

          โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๒๒๔๖  E-mail: khuanwalai.mal@mahidol.edu 
 

๔.๒  อาจารยผูสอน         
๔.๒.๑ ผศ. ดร. ณฐารินทร งามวงศสถิต (NN)   ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข  

                       โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๒๒๓๑  E-mail: natharin.nga@mahidol.edu 

๔.๒.๒ อ. ดร. สพ.ญ. ขวัญวลัย มากลน (KM) ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข 

                       โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๒๒๔๖ E-mail: khuanwalai.mal@mahidol.edu 

๔.๒.๓ อ. ดร. สพ.ญ. ระพีวรรณ ธรรมไพศาล (RT) ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข 

                       โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๒๒๓๔ E-mail: rapeewan.tha@mahidol.ac.th 

๔.๒.๔ ผศ. ดร. น.สพ. นรสุทธิ์ บางภมิู (NB)  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตรประยุกต 

         โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒  E-mail: norasuthi.ban@mahidol.edu 

๔.๒.๕ ผศ. ดร. สพ.ญ. วราพันธ โตนิติ (WT)   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตรประยุกต 

         โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๑๕๑๒  E-mail: waraphan.ton@mahidol.edu 
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    ๒  
 
 

๔.๒.๖ ผศ. ดร. น.สพ. ศิวะพงษ สังขประดิษฐ (SS)  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตรประยุกต 

         โทรศัพท ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ ๑๕๒๕  E-mail: sivapong.sun@mahidol.edu 

          
๕.  ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาท่ี   ๒  /  ชั้นปท่ี ๕ 
๕.๒ จํานวนผูเรียนท่ีรับได   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite)   
      ๖.๑ สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย  
      ๖.๒ สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยาทางการสัตวแพทย 
   
๗.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  
      ๗.๑ สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒ 
      ๗.๒ สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร 
     
๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

วันท่ี ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จดุมุงหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือใหนักศึกษา มีความรูความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยทาง ดานอาหาร เกณฑ
มาตรฐานดานความปลอดภัยท้ังดานเคมี ชีวภาพและกายภาพของอาหารสําหรับมนุษยและกระบวนการ ตรวจ
วิเคราะหคุณภาพอาหารท่ีเก่ียวของกับงานทางสัตวแพทย สาธารณสุข รวมถึงนําความรูท่ีไดไปตอยอดทางวิชาชีพ
และกาวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
      เม่ือนักศึกษาสําเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถอธิบายความรูเก่ียวกับความปลอดภัยทางดานอาหารไดตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพทางสัตวแพทย 

๒.๑.๒ เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถทํางานรวมกันเปนกลุม สืบคนขอมูลสารสนเทศในดานความปลอดภัยทางดาน
อาหารและสัตวแพทยสาธารณสุขและนําเสนอได 

๒.๒ ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๒.๒.๑  CLO1 อธิบายบทบาทของจุลินทรียในอาหารทั้งในดานที่ใหคุณและใหโทษตอผูบริโภคและและกลไกการกอ
พยาธิสภาพของจุลินทรียและสารพิษที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 
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    ๓  
 
 

๒.๒.๒  CLO2 อธิบายหลักการเก็บตัวอยาง แผนการเก็บตัวอยาง วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ได
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 

 ๒.๒.๓  CLO3 อธิบายอันตราย ปญหาและการแกไขการปนเปอนของอันตรายทางเคมี อันตรายทางชีวภาพและ
อันตรายทางกายภาพของอาหารสาํหรับมนุษยที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวบริโภค ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓ และ ๖) 

๒.๒.๔  CLO4 ประยุกตการใชความรูพื้นฐานและสืบคนขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัยที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทาง 
      อาหารไดดวยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
     (ภาษาไทย) สุขศาสตรและความปลอดภัยทางดานอาหาร ความสําคัญและปจจัยตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร 

     อันตรายจากจุลินทรียและสารพิษที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ  การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา  อันตรายจาก 

     ยาและสารเคมีที่ปนเปอนในอาหาร ปญหาและการแกไขอันตรายที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย ยาและสารเคมีในอาหารและ 

     ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว  

 (ภาษาอังกฤษ) Food hygiene and safety, importance and factors affecting the growth of microorgan-

isms of food, biological hazard and its toxins related to food borne diseases; quality control, testing, 

problems, and corrections on food microbiology, drug residues, and chemical hazard contaminated 

in food and animal products  

 

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ 

(ชั่วโมง) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

 ๓๐ ๐ ๖๐ 

 ๓.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดตออาจารยผูรับผิดชอบหรืออาจารยประจํารายวิชา ไดโดยตรงในกรณีท่ีตองการคําปรึกษา  ในกรณี

ไมเรงดวน สามารถติดตอไดท่ี ชั้น ๒ ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร วันจันทรถึง

วันศุกร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในกรณีเรงดวน สามารถติดตอผานทาง โทรศัพท หรือ E-mail ท่ีไดระบุเอาไวใน 

มคอ. ๓ 
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    ๔  

 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑.  สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวิชามุงหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 อธิบายบทบาทของจุลินทรียในอาหารทั้งในดานที่ใหคุณและใหโทษตอผูบริโภคและและกลไกการกอพยาธิสภาพ

ของจุลินทรียและสารพิษที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 
๒. CLO2 อธบิายหลกัการเก็บตวัอยาง แผนการเก็บตัวอยาง วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ไดตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 
 ๓. CLO3 อธิบายอันตราย ปญหาและการแกไขการปนเปอนของอันตรายทางเคมี อันตรายทางชีวภาพและอันตรายทาง

กายภาพของอาหารสําหรับมนุษยที่มีตนกําเนิดมาจากสัตวบริโภค ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ขอ ๒๑ (๓ และ ๖) 

๔. CLO4 ประยุกตการใชความรูพื้นฐานและสืบคนขอมูลทางวิชาการที่ทันสมัยที่เก่ียวของกับความปลอดภัยทาง 

    อาหารไดดวยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๒.  วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือพัฒนาความรู หรือ ทักษะ ในขอ ๑   และการวัดผลลัพธการเรียนรูของ

รายวิชา    

 

 

 

 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาหท่ี หัวขอเรื่อง/รายละเอียด 

จํานวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน กิจกรรม  

ในชั้นเรียน 
ฝก

ปฏิบัติ 

๑ งานสัตวแพทยสาธารณสุข  : 
บทบาทตอสุขศาสตรและความ
ปลอดภัยของอาหารเพือ่การ
บริโภคของมนุษย 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

ขวัญวลัย 

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู 

 CLO1 บรรยาย สอบขอเขียน 

 CLO2 บรรยาย สอบขอเขียน 

 CLO3 บรรยาย สอบขอเขียน 

CLO4 บรรยายและมอบหมายงานกลุม 
สงงานตรงเวลา/ ผลงานกลุม/นําเสนอ/ 

สังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
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    ๕  
 
 

สัปดาหท่ี หัวขอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 
๒ ความสําคัญของจุลินทรียใน

อาหารและปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการเจริญเติบโตของ

จุลินทรียในอาหาร 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation/ 
เอกสารประกอบการสอน 

ณฐารินทร 

๓ กระบวนการเก็บตวัอยางและ

การปนเปอนเชื้อจุลินทรียใน

อาหารและหนวยงานที่

เก่ียวของกับความปลอดภัย

ทางอาหารของประเทศไทย 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation/ 
เอกสารประกอบการสอน 

ณฐารินทร 

๔ มาตรฐานและวิธกีารตรวจ

วิเคราะหเชื้อจุลินทรียใน

อาหารและน้ํา 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

๕ เชื้อแบคทีเรียและสารพิษที่ทํา

ใหเกิดโรคอาหารเปนพษิ ๑ 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

๖ เชื้อแบคทีเรียและสารพิษที่ทํา

ใหเกิดโรคอาหารเปนพษิ ๒ 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

๗ เชื้อแบคทีเรียและสารพิษที่ทํา

ใหเกิดโรคอาหารเปนพษิ ๓

และไบโอฟลมกับคุณภาพ

ความปลอดภัยในอาหาร 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

๘ เชื้อราและสารพิษที่ทําใหเกิด

โรคอาหารเปนพิษ 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation นรสุทธิ ์

๙ เชื้อไวรัสและ prion ที่ทําให

เกิดโรคตดิตอทางอาหารและ

น้ํา 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ขวัญวลัย 
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    ๖  
 
 

สัปดาหท่ี หัวขอเรื่อง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผูสอน 
๑๐ ปรสิตที่ทําใหเกิดโรคติดตอทาง

อาหารและน้ํา 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ขวัญวลัย 

๑๑ ปญหาเชื้อจุลินทรียดื้อยาจาก

อาหารที่สําคัญในประเทศไทย 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

๑๒ สังคมจุลชีพในระบบทางเดนิ

อาหารที่ทันสมัย 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ณฐารินทร 

๑๓ ปญหาสารเคมีและสารกอ

มะเร็งในอาหาร 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ขวัญวลัย 

๑๔ ปญหายาปฏิชีวนะและยาฆา

แมลง ตกคางในอาหาร 

๒ ๐ บรรยาย/ Slide presentation ขวัญวลัย 

๑๕ ปญหาพิเศษที่ทันตอเหตุการณ

ปจจุบันที่เก่ียวของกับความ

ปลอดภัยทางอาหาร 

๒ ๐ บรรยาย/ มอบหมายงานกลุม/
Group presentation 

คณาจารย 

                  รวม ๓๐ ๐   

 

๒. แผนการประเมินผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู 

ก.  การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู (Formative Assessment) 

      ประเมินระหวางการเรียนการสอน เพ่ือวัดความกาวหนาและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดยการ

สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจงผลแกผูเรียน 

(feedback) เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยไมนําผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเม่ือ

สิ้นสุดการเรียนการสอน 

 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู (Summative Assessment) 

(๑) เครื่องมือและน้ําหนักในการวัดและประเมินผล 
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    ๗  
 
 

 
 
 
 

 
 

(๒) การใหเกรด และ การตัดสินผล 

ใชระบบอิงเกณฑหรืออิงกลุม ตามเง่ือนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใหสัญลักษณเปน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะตองไดรับสัญลักษณ D ข้ึนไป 

จึงจะผานเกณฑ  

(๓) การสอบแกตัว   

  ในกรณีท่ีตัดสินระดับผลการเรียนแลวมีนักศึกษาไดรับผลการเรียนเปน F  ซ่ึงอาจารยผูประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นวาสมควรใหมีการสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

ผลลัพธ 

การเรียนรูฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ําหนักการประเมินผล 

(รอยละ) 

CLO1 อธิบายบทบาทของจุลินทรียในอาหารทั้งในดานที่

ใหคุณและใหโทษตอผูบริโภคและและกลไกการกอพยาธิ

สภาพของจุลินทรียและสารพิษที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปน

พิษ ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. 

๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 

สอบขอเขียน MCQ และ/

หรอื SEQ 

๔๙ 

CLO2 อธิบายหลักการเก็บตัวอยาง แผนการเก็บตัวอยาง 

วิธีการตรวจสอบคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ไดตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ 

(๓) 

สอบขอเขียน MCQ และ/

หรอื SEQ 

๑๔ 

CLO3 อธิบายอันตราย ปญหาและการแกไขการปนเปอน

ของอันตรายทางเคมี อันตรายทางชีวภาพและอันตราย

ทางกายภาพของอาหารสําหรับมนุษยที่มีตนกําเนิดมา

จากสัตวบริโภค ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓ และ ๖) 

สอบขอเขียน MCQ และ/

หรอื SEQ 

๒๘ 

CLO4 ประยุกตการใชความรูพื้นฐานและสืบคนขอมูล
ทางวิชาการที่ทันสมัยที่เก่ียวของกับความปลอดภัย
ทางดานอาหารไดดวยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนือ่ง 

รายงานกลุม ๒ ๙ 
การนําเสนอ ๖ 

สงงานตรงเวลา ๐.๕ 

สังเกตพฤติกรรมผูเรียน ๐.๕ 

รวม   ๑๐๐ 
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    ๘  
 
 

นักศึกษาผูนั้นจะตองมีคะแนนไมต่ํากวา  ๔๗.๕๐  สําหรับชุดคะแนน ท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวา ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไมต่ํากวา 

๔๕.๐๐  สําหรับชุดคะแนนท่ีมีคาเฉลี่ยระหวาง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเวนในกรณีท่ีคาเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ํากวา ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผูนั้นจะตองมีคะแนนไมต่ํากวา ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแกตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม   โดยหลังจาก อาจารยผู

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานวา “ผาน”  นักศึกษาผูนั้นจะไดรับผลการเรียนเปน D โดยใน

ระหวางท่ีอยูระหวางการประกาศผลสอบแกตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ใหประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผูนั้นเปน

สัญลักษณ  I 

๓.  การอุทธรณของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีขอสงสัย  ของใจ  หรือตองการอุทธรณในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน  สามารถแจงความประสงคการอุทธรณโดยการเขียนใบคํารองท่ีงานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร  โดยจะเสนอตออาจารยผูประสานงา นรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไมสามารถชี้แจงหรือแกปญหาได จะเสนอ

เรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาตอไป และหากพบวาเปนเรื่องท่ีจําเปนตองมีการสืบ

ขอเท็จจริง จะเสนอตอคณะกรรมการรับเรื่องรองเรียนดานการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตรดําเนินการตอไป 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Ishiguro I, Haskey N, Campbell K. Gut microbiota: interactive effects on nutrition and health.   

London: Academic Press 2018. 

๒) Malik A, Erginkaya Z, Ahmad S, Erten H. Food processing: strategies for quality assessment. New York: 

Springer 2014. 

๓) Matthews, KR, Kniel KE, Montville TJ. Food microbiology: an introduction 4th ed. Washington DC: ASM 

Press 2017. 

๔) Ray, B. Fundamental food microbiology. 5th ed. Boca Raton,FL: CRC Press/Taylor & Francis Group 2014. 

๕) Tuohy K, Rio DD. Diet-microbe interactions in the gut: effects on human health and disease. London:  

Elsevier, Academic Press is an imprint of Elsevier 2015. 

๖) ศศิ เจริญพจน และวิมล จิระธนะวัฒน กรมปศุสัตว ยาสัตวตกคาง ความปลอดภัยทางอาหารและการคุมครอง

ผูบริโภค 2545 กรุงเทพ โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย  

๒. เอกสารและขอมูลแนะนํา (Suggested Materials) 

ไมมี  

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถามี) 

ไมมี 
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    ๙  
 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน กําหนดใหนักศึกษาประเมินการสอนของผูสอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงตอ

เวลา  การเปนแบบอยางท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหวางการสอน   ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาให

เขาใจและกระตุนการเรียนรู เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นระหวางการเรียนการสอน   และประเมิน

ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรูความสามารถโดยรวม และประโยชนท่ีไดรับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจตอ

การเรียนรายวิชานี้  และขอเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใชแบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 ๒.  กลยุทธการประเมินการสอน  
ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารยท่ีไดรับมอบหมาย ดําเนินการดังตอไปนี้ 

๒.๑ ใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูสอนและภาพรวมของรายวิชาตามขอ ๑ 

๒.๒ ใหอาจารยผูสอนประเมินตนเองในประเด็นตอไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการเตรียมสอน 

(๒) ความพึงพอใจของผูสอนตอผลการสอน 

(๓) ขอท่ีควรปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งตอไป  

๓.  การปรับปรุงการสอน 

ประชุม/สัมมนาอาจารยผูสอนในแตละกลุมวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปการศึกษา

ตอไปโดยอาศัยขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑) ผลการศึกษาของนกัศึกษา 

(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารยผูประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังตอไปนี้ 

(๑) เปาหมายท่ีกําหนดมีความชัดเจนและเปนไปได 

(๒) ประสบการณการเรียนรูเหมาะสมกับเปาหมาย 

(๓) ประสบการณการเรียนรูกระตุนใหนักศึกษาคนควาและฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเปาหมายและการจัดประสบการณการเรียนรู 
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   ๑๐  
 
 

(๕) นําทฤษฎีทางการศึกษา / ขอมูลจากการประเมินในครั้งกอนมาวางแผนปรับปรุง 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา อาจารยผูประสานงานรายวิชา อาจารยประจํากลุมวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ

คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

เพ่ือกําหนดประเด็นท่ีเห็นสมควรจัดใหมีการปรับปรุงในปการศึกษาตอไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคลองระหวางรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี 

ชื่อรายวิชา 

๑  ความสัมพันธระหวางรายวิชา และ ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (PLOs)  

ความปลอดภัยทางอาหาร ๑ 

ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพวค ๕๖๑    R     

ตารางที่ ๒

(รหัสวิชา) สพวค ๕๖๑ 

  ความสัมพันธระหวาง CLOs และ PLOs   

ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร  (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายบทบาทของจุลินทรียใน

อาหารทั้งในดานที่ใหคุณและใหโทษ

ตอผูบริโภคและและกลไกการกอพยาธิ

สภาพของจุลินทรียและสารพิษที่ทําให

เกิดโรคอาหารเปนพษิ ไดตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย พ.ศ. 

๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 

   ๔.๑,๔.๒     

CLO2 อธิบายหลักการเก็บตัวอยาง 

แผนการเก็บตัวอยาง วิธีการตรวจสอบ

คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา ไดตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓) 

   ๔.๑,๔.๒     

CLO3 อธิบายอันตราย ปญหาและ

การแกไขการปนเปอนของอันตราย

ทางเคมี อันตรายทางชีวภาพและ

   ๔.๑,๔.๒     
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   ๑๑  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ ๓
PLOs 

  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
SubPLOs 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตวท่ีสงผล
กระทบตอคนและสิ่งแวดลอม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑจากสัตว ตาม
มาตรฐานทางสุขอนามัยท่ีเก่ียวของในระดับชาติและนานาชาติได 

 ๔.๒ วิเคราะหความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายท่ีกอใหเกิดโรคและการ
ปนเปอนผลิตภัณฑอาหารท่ีมาจากสัตวได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันตรายทางกายภาพของอาหาร

สําหรับมนุษยที่มีตนกําเนิดมาจากสัตว

บริโภค ไดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

สัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ ๒๑ (๓ 

และ ๖) 

CLO4 ประยุกตการใชความรูพื้นฐาน
และสืบคนขอมูลทางวิชาการที่
ทันสมัยที่เก่ียวของกับความปลอดภัย
ทางดานอาหารไดดวยตนเอง ซึ่งแสดง
ถึงการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   ๔.๑,๔.๒     
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   ๑๒  
 
 

ตารางเรียนรายวิชา สพวค ๕๖๑ ความปลอดภัยทางอาหาร ๑ 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๕ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

จดัการเรียนการสอน ณ หอง ๑๓๐๔ ชั้น ๓ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร 
ครั้งท่ี วัน เวลาเรียน หัวขอ อาจารยผูสอน 

๑* อ ๕ ม.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ งานสัตวแพทยสาธารณสุข : บทบาทตอสุขศาสตร
และความปลอดภัยของอาหารเพ่ือการบริโภคของ
มนุษย 

ขวัญวลยั 

ณฐารนิทร 

๒* อ ๕ ม.ค. ๖๔ 

 

๑๓.๔๐ – ๑๕.๓๐ 

 
ความสําคัญของจุลินทรียในอาหารและปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในอาหาร 

ณฐารนิทร 

๓* อ ๕ ม.ค. ๖๔ 

อ ๑๒ ม.ค. ๖๔ 

๑๕.๔๐ – ๑๖.๓๐ 
๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ 

กระบวนการเก็บตวัอยางและการปนเปอน
เช้ือจุลินทรียในอาหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
กับความปลอดภัยทางอาหารของประเทศไทย 

ณฐารนิทร 

๔* อ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ๑๑.๔๐ – ๑๒.๓๐ 
๑๓.๔๐ – ๑๔.๓๐ 

มาตรฐานและวิธีการตรวจวิเคราะหเช้ือจุลินทรีย
ในอาหารและนํ้า 

ณฐารนิทร 

๕* อ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ๑๔.๔๐ – ๑๖.๓๐ เช้ือแบคทีเรียและสารพิษท่ีทําใหเกิดโรคอาหาร
เปนพิษ ๑ 

ณฐารนิทร 

๖ อ ๒ ก.พ. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ เช้ือแบคทีเรียและสารพิษท่ีทําใหเกิดโรคอาหาร
เปนพิษ ๒ 

ณฐารนิทร 

๗ อ ๙ ก.พ. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ เช้ือแบคทีเรียและสารพิษท่ีทําใหเกิดโรคอาหาร
เปนพิษ ๓  และไบโอฟลมกับคุณภาพความ
ปลอดภัยในอาหาร 

ณฐารนิทร 

๘ อ ๑๖ ก.พ. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ เช้ือราและสารพิษท่ีทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ นรสุทธ์ิ 

๙ อ ๒๓ ก.พ. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ เช้ือไวรัสและ  prion ท่ีทําใหเกิดโรคติดตอทาง
อาหารและนํ้า 

ขวัญวลยั 

 สอบกลางภาค ๑ – ๕ มี.ค. ๖๔ 

๑๐ อ ๙ มี.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ ปญหาเช้ือจุลินทรียดื้อยาจากอาหารท่ีสําคัญ 
ในประเทศไทย 

ณฐารนิทร 

๑๑ อ ๑๖ มี.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ ปญหาสารเคมีและสารกอมะเร็งในอาหาร ขวัญวลยั 

๑๒ อ ๒๓ มี.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ สังคมจุลชีพในระบบทางเดินอาหารท่ีทันสมัย ณฐารนิทร 

๑๓ อ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ ปรสิตท่ีทําใหเกิดโรคติดตอทางอาหารและนํ้า ขวัญวลยั 

๑๔ อ ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ ปญหายาปฏิชีวนะและยาฆาแมลง ตกคางใน
อาหาร 

ขวัญวลยั 

๑๕ อ ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๒.๓๐ นําเสนอปญหาพิเศษท่ีทันตอเหตุการณปจจุบันท่ี
เก่ียวของกับความปลอดภัยทางอาหาร 

คณาจารย 

 สอบปลายภาค ๓ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ 

*จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 


