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    ๑  
 

 
 มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหสัและชือ่รายวิชา    
ภาษาไทย         สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒ 
ภาษาอังกฤษ VSCL 562 Food Safety II  

 
๒.  จํานวนหน่วยกิต      ๓ (๓-๐-๖)       
  (ทฤษฎี ๓ ชม.   ปฏิบัต ิ๐ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๖ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  
ผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศส์ถิต    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

โทรศัพท์ ๒๒๓๑    E-mail : natharin.nga@mahidol.edu 
 อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๒๒๔๖    E-mail : khuanwalai.mal@mahidol.edu 
 ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         

ผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต    ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
โทรศัพท์ ๒๒๓๑    E-mail : natharin.nga@mahidol.edu 

 อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๔๖   E-mail : khuanwalai.mal@mahidol.edu 

 อ.ดร.สพ.ญ.ระพีวรรรณ ธรรมไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
โทรศัพท์ ๒๒๓๔   E-mail : rapeewan.tha@mahidol.edu 

ผศ.ดร.สพ.ญ.วราพันธ์ โตนิต ิ  ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยุกต ์
  โทรศัพท์ ๑๕๑๒   E-mail : waraphan.ton@mahidol.edu 
 อ.ดร.น.สพ.นรสุทธ์ิ บางภูมิ  ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยุกต ์
  โทรศัพท์ ๑๕๔๒   E-mail : norasuthi.ban@mahidol.edu 
 อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยุกต ์  
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    ๒  
 
 

  โทรศัพท์ ๑๕๐๕    E-mail : dulyatad.gro@mahidol.edu 
 ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน   อาจารย์คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 อาจารย์พิเศษ    กรมปศุสตัว์  
๕.  ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ / ชั้นปีท่ี ๕ 
๕.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   

 สพปส 330  
๗.  รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

สพวค 561, สพวค 563 
 ๘.  สถานท่ีเรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันท่ี ๓๐ เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา  มีความรู้ในด้านการควบคุมคุณภาพการผลติอาหารประเภทเนื้อสตัว์ 
และระบบความปลอดภัยทางอาหารท่ีเป็นสากล รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําความรู้ที่ได้ไปตอ่ยอดทาง
วิชาชีพด้านสตัวแพทย์สาธารณสุขและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์  
๒ เพ่ือนํานักศึกษาก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 อธิบายลักษณะเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ตรงตามหลักเกณฑ์สุขศาสตร์การอาหารได ้
๒.  CLO2 อธิบายระบบมาตรฐานและระบบสุขาภิบาลในโรงฆา่สัตว์ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้   
๓.  CLO3 อธิบายมาตรฐานและระบบการผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได ้  
๔.  CLO4 อธิบายวิธีการประเมินความเส่ียงในอาหารได้  

          ๕   CLO5 อธิบายแนวทางการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษได ้
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    ๓  
 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

(ภาษาไทย) การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษ การปนเป้ือนจุลินทรีย์ในอาหารทั้งก่อน ระหว่างและหลังการผลิต  
การประเมินความเสี่ยง คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์   การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการ
ผลิตอาหาร มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเน้ือสัตว์ ไข่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โรงแปรรูปนม
และผลิตภัณฑ์จากนมตามหลักการ HACCP GMP และ ISO ที่เก่ียวข้องในสุขศาสตร์อาหาร  คุณภาพและมาตรฐานน้ําที่ใช้
ในโรงงานแปรรูปและการกําจัดของเสีย สุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูปเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การค้าระหว่าง
ประเทศกับความปลอดภัยด้านอาหาร กฎหมายที่เก่ียวข้องและหน่วยงานที่ดูแลการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของ
อาหารในระดับประเทศและนานาชาติ   
(ภาษาอังกฤษ) Food borne investigation, contamination of microorganisms in pre-, during- and post-food 
processing, risk assessment, the quality of meats and their products; hazard analysis and critical control 
point (HACCP), good manufacturing practice (GMP), international organization for standardization (ISO) 
with food hygiene for food industries, lairage, abattoir, meat processing including eggs, meat, milk, and 
dairy products; standard and quality of water used in processing plants and waste disposals; cleaning 
and sanitation in abattoir, meat processing and animal product plants; national and international law, 
and agencies responsible for food quality and safety 
 
๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศกึษา 

ทฤษฎ ี
(ชั่วโมง)

การฝกึปฏิบัติ 
(ชั่วโมง)

การศกึษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๔๕ 0 90 

  
๓.  จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจํารายวิชาได้โดยตรง ในกรณีท่ีต้องการคําปรึกษา ในกรณี
ไม่เร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น ๒ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันจันทร์ถึง
วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ได้ระบุเอาไว้ใน 
มคอ. ๓ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงัระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวงัที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
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    ๔  
 
 

เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายลักษณะเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ตรงตามหลักเกณฑ์สุขศาสตร์การอาหารได ้
๒.  CLO2 อธิบายมาตรฐานและระบบสุขาภิบาลในโรงฆา่สัตว์ โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได ้
๓.  CLO3 อธิบายมาตรฐานและระบบการผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได ้      
๔.  CLO4 อธิบายวิธีการประเมินความเส่ียงในอาหารได้  

          ๕   CLO5 อธิบายแนวทางการสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษได ้
๒.  วิธกีารจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ

รายวิชา   
  วิธกีารจัดการสอน/ประสบการณก์ารเรียนรู้ วิธกีารวัดผลลพัธก์ารเรียนรู้

 CLO1 บรรยาย สอบขอ้เขียน 
 CLO2 บรรยาย สอบขอ้เขียน 
 CLO3 บรรยาย สอบขอ้เขียน 
CLO4 บรรยาย สอบขอ้เขียน 
.CLO5 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม ส่งงานตรงเวลา/ ผลงานกลุ่ม/นําเสนอ

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ท่ี หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด 
จํานวน ชม.

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑.  สวัสดิภาพสัตว์ในระบบผลิตสัตว์ ๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 

๒.  ระบบ GMP HACCP ISO ที่
เกี่ยวข้องในสุขศาสตร์การอาหาร  

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 

๓.  คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสุขศาสตร์
การอาหาร 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 

๔.  มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงาน
แปรรูปเน้ือไก่และไข่  

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ระพีวรรณ 

๕.  มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงฆ่า
สัตว์ และโรงงานแปรรูป (สุกร

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 
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    ๕  
 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อเร่ือง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน
และสัตว์เค้ียวเอื้อง) 

๖.  มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงาน
แปรรูปเน้ือปลาและอาหารทะเล 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย  

๗.  มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงาน
แปรรูปน้ํานม 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ณฐารินทร์ 

๘.  มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงาน
แปรรูปน้ําผ้ึง รังนก และอื่นๆ 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 

๙.  การสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และ
ในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 
คุณภาพและมาตรฐานน้ําทีใ่ช้ 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 
 

๑๐.  การกําจัดของเสียในโรงฆ่าและ
แปรรูป 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present ขวัญวลัย 

๑๑.  การสอบสวนโรค ๓ 0 มอบหมายงานกลุ่ม ขวัญวลัย 

๑๒.  การประเมินความเส่ียงในอาหาร ๓ 0 บรรยาย/ Slide present กนิฐพร 

๑๓.  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารในประเทศ
ไทย 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present วราพันธ์ 

๑๔.  เทคโนโลยีทางอาหาร ๓ 0 บรรยาย/ Slide present ณฐารินทร์ 

๑๕.  การค้าระหว่างประเทศกับความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

๓ 0 บรรยาย/ Slide present อาจารย์พิเศษ 

                  รวม ๔๕ 0
 
๒. แผนการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้(Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวดัความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤตกิรรม ความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
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    ๖  
 
 

(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสมํ่าเสมอ โดยไม่นําผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมือ่
สิ้นสดุการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ ์

การเรียนรู้ฯ 
วิธกีารวัดผล 

น้ําหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

    CLO1 อธิบายสวัสดิภาพสตัว์
ลักษณะเน้ือสตัว์และผลติภัณฑ์จาก
สัตว์ทีต่รงตามหลักเกณฑ์การผลติสตัว์
ได ้

สอบขอ้เขียน: SEQ  ๑๒ 

CLO2 อธิบายมาตรฐานและระบบ
สุขาภิบาล โรงแปรรูปผลติภัณฑ์
จากสัตว์  
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การค้าระหว่าง
ประเทศได ้

สอบขอ้เขียน: SEQ  ๓๕ 

CLO3 อธิบายมาตรฐานและระบบ
การผลติเน้ือสตัว์ ไดแ้ก่ สตัว์ปีก 
สุกร โค อาหารทะเล และ
ผลติภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ นํ้านม 
นํ้าผึ้ง ได ้

สอบขอ้เขียน: MCQ SEQ  ๓๕ 

CLO4 อธิบายวิธีการประเมินความ
เสี่ยงในอาหารได้  

สอบขอ้เขียน: SAQ  ๔ 

   CLO5 อธิบายแนวทางการ
สอบสวนโรคอาหารเป็นพิษได ้

สอบขอ้เขียน: SAQ 
นําเสนอ / Rubrics score

๔ 
๑๐ 

๑๔ 

รวม  ๑๐๐
 

      (๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุม่ ตามเง่ือนไขและวิธีตดัสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สญัลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รบัสัญลักษณ์ D ข้ึนไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  
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    ๗  
 
 

(๓) การสอบแก้ตัว   
  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมน้ัน   
นักศึกษาผู้น้ันจะต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า  ๔๗.๕๐  สําหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ํากว่า 
๔๕.๐๐  สําหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ํากว่า ๖๐.๐๐ 
นักศึกษาผู้น้ันจะต้องมีคะแนนไม่ต่ํากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธ์ิสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้น้ันจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน
ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้น้ันเป็น
สัญลักษณ์  I 
๓.  การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ
ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคําร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว
แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ
เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องมี
การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดําเนินการ
ต่อไป 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
1.Forsythe, S.J. The microbiological risk assessment of food. Oxford: Blackwell Science 2002. 
2.Inteaz, A. Food quality assurance: principles and practices. Florida: CRC press 2004. 
3.Lund, B. M., Baird-Parker, T. C., Gould, G.W. The microbiological safety and quality of the food. 
Maryland: ASPEN 2000. 
4.Schmidt, R. H., Rodrick, G. E. Food safety handbook. New Jersey: John Wiley & Sons 2003. 
5.วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม. มาตรฐานการตรวจเน้ือสตัว์ตามมาตรฐานกรมปศุสตัว์ CODEX, EU USDA, AUSTRAL-
IA . 2553. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ (Suggested Materials) 
   - 

๓.  ทรพัยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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    ๘  
 
 

 -  
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

 

๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กําหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างท่ีดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเน้ือหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชาน้ี  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ดําเนินการดังตอ่ไปน้ี 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ใหอ้าจารย์ผู้สอนประเมนิตนเองในประเด็นตอ่ไปนี ้

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใชใ้นการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผูส้อนตอ่ผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชมุ/สมัมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุม่วิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปีการศึกษา

ตอ่ไปโดยอาศัยข้อมลูดังตอ่ไปน้ี 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยมกีารประเมิน

ประเด็นดังต่อไปน้ี 
(๑) เป้าหมายที่กําหนดมคีวามชดัเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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    ๙  
 
 

(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นําทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครัง้ก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจํากลุม่วิชา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

เพ่ือกําหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาตอ่ไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชากบัหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา ความปลอดภัยทาง
อาหาร 2 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8

(รหัสวิชา) VSCL562 R   

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) VSCL562 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
    CLO1 อธิบายลักษณะเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทีต่รงตามหลักเกณฑ์
สุขศาสตร์การอาหารได ้

   ๔.๑     

CLO2 อธิบายมาตรฐานและระบบ
สุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้

   ๔.๑     

CLO3 อธิบายมาตรฐานและระบบ
การผลิตเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ได้     

   ๔.๑     

CLO4 อธิบายวิธีการประเมินความ
เส่ียงในอาหารได ้ 

   ๔.๑ 
๔.๒

    

CLO5 อธิบายแนวทางการสอบสวน ๔.๑   
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ช่ือรายวิชาความปลอดภัยทางอาหาร ๒                                                       คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร ์
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   ๑๐  
 
 

โรคอาหารเป็นพิษได้ ๔.๒

ตารางท่ี ๓  PLOs ท่ีรายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs
PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ทีส่่งผล
กระทบตอ่คนและสิ่งแวดลอ้ม 

๔.๑ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลติภัณฑ์จากสัตว์ ตาม
มาตรฐานทางสุขอนามยัที่เก่ียวข้องในระดบัชาติและนานาชาติได ้
๔.๒วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคและการปนเปื้อน
ผลติภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ได้
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   ๑๑  
 
 

ตารางเรียนรายวิชา ความปลอดภัยทางอาหาร 2 รหัสวิชา สพวค 562 
สําหรับนักศกึษาชั้นปีท่ี 5 ประจาํภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

จดัการเรียนการสอน ณ คณะสตัวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย มหิดล  
 

ลําดับที ่ วันท่ี เวลา หัวข้อ อาจารย์ผูส้อน 
1. 6 ม.ค. 64 8.40-11.30 สวัสดิภาพสัตว์ในระบบผลิตสัตว์ ขวัญวลัย 

2. 13 ม.ค. 64 8.40-11.30 ระบบ GMP HACCP ISO ที่เกี่ยวข้องในสุขศาสตร์การอาหาร  ขวัญวลัย 
คร้ังที่ 1-2 สอนผ่านระบบออนไลน์ Webex 

3. 20 ม.ค. 64 8.40-11.30 คุณภาพเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เก่ียวข้องกับสุขศาสตร์
การอาหาร 

ขวัญวลัย 

4. 27 ม.ค. 64 8.40-11.30 มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงานแปรรูปเน้ือไก่และไข่  ระพีวรรณ 
5. 3 ก.พ. 64 8.40-11.30 มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูป (สุกรและ

สัตว์เคี้ยวเอ้ือง) 
ขวัญวลัย 

6. 10 ก.พ. 64 8.40-11.30 มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงานแปรรูปเน้ือปลาและอาหารทะเล ขวัญวลัย  
7. 17 ก.พ. 64 8.40-11.30 มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงานแปรรูปนํ้านม ณฐารินทร์ 
8. 24 ก.พ. 64 8.40-11.30 มาตรฐานและสุขศาสตร์โรงงานแปรรูปนํ้าผ้ึง รังนก และอ่ืนๆ ขวัญวลัย 

สอบกลางภาค 1-5 มี.ค. 64  
9. 10 มี.ค. 64 13.40-16.30 การสุขาภิบาลในโรงฆ่าสัตว์และในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

คุณภาพและมาตรฐานนํ้าทีใ่ช้ 
ขวัญวลัย 
 

10. 17 มี.ค. 64 13.40-16.30 การกําจัดของเสียในโรงฆ่าและแปรรูป ขวัญวลัย 

11. 24 มี.ค. 64 8.40-11.30 การสอบสวนโรค ขวัญวลัย 

12. 31 มี.ค. 64 8.40-11.30 การประเมินความเส่ียงในอาหาร กนิฐพร 

13. 7 เม.ย. 64 8.40-11.30 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารในประเทศไทย 

วราพันธ์ 

14. 21 เม.ย. 64 8.40-11.30 เทคโนโลยีทางอาหาร ณฐารินทร์ 

15. 28 เม.ย. 64 8.40-11.30 การค้าระหว่างประเทศกับความปลอดภัยด้านอาหาร อาจารย์พิเศษ 

สอบปลายภาค 3-14 พ.ค. 64 
 


