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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหสัและชือ่รายวิชา    
ภาษาไทย  สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร 
ภาษาอังกฤษ VSCL 563   Laboratory of Food Safety 

 
๒.  จํานวนหน่วยกิต      ๑ (๐-๓-๑) หน่วยกิต       
  (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัต ิ๓ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑติ  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา   
       ๔.๑.๑ ผศ. ดร. ณฐารินทร์ งามวงศ์สถิต ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
   โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๓๑  E-mail: natharin.nga@mahidol.ac.th 

              ๔.๑.๒ อ. ดร. สพ.ญ. ขวัญวลัย มากล้น    ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  
          โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๔๖  E-mail: khuanwalai.mal@mahidol.ac.th 
 

๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
๔.๒.๑ ผศ. ดร. ณฐารินทร ์งามวงศ์สถิต (NN)   ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

 โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๓๑  E-mail: natharin.nga@mahidol.ac.th 
๔.๒.๒ อ. ดร. สพ.ญ. ขวัญวลยั มากล้น (KM) ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๒๒๔๖ E-mail: khuanwalai.mal@mahidol.edu 
๔.๒.๓ อ. ดร. สพ.ญ. ระพีวรรณ ธรรมไพศาล (RT)   ภาควิชาเวชศาสตรค์ลินิกและการสาธารณสุข 
          โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๒๒๓๔ E-mail: rapeewan.tha@mahidol.ac.th 
๔.๒.๔ ผศ. ดร. สพ.ญ. วราพันธ์ โตนิติ (WT)   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๑๒  E-mail: waraphan.ton@mahidol.edu 
๔.๒.๕ อ. ดร. น.สพ. ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง (DG)  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

 โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๐๕  E-mail: dulyatad.gro@mahidol.edu 
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    ๒  
 
 

๔.๒.๖ ผศ. ดร. น.สพ. ศิวะพงษ์ สังข์ประดษิฐ์ (SS)    ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยุกต ์
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๒๕    E-mail: sivapong.sun@mahidol.edu 
๔.๒.๗ ผศ. ดร. ภญ. บุญรัตน์ จันทร์ทอง (BC)   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
          โทรศพัท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๑๖    E-mail: boonrat.cha@mahidol.edu       
๔.๒.๘ รศ. ดร. น.สพ. ธนศักดิ์ ช่างบรรจง (TC)    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
          โทรศพัท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๔๑    E-mail: tanasak.cha@mahidol.edu 
๔.๒.๙ ผศ. ดร. สพ.ญ .จารุญลักษณ์ จิรภัทรเศรษฐ์ (CJ) ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยุกต ์
            โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๕๓๕    E-mail: charoonluk.jir@mahidol.edu 
๔.๒.๑๐ ผศ. ดร. น.สพ. นรสุทธิ์ บางภูมิ (NB) ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๔๒  E-mail: norasuthi.ban@mahidol.edu 
๔.๒.๑๑ อ. ดร. สพ.ญ. นทิตา ภูมิธนากรณ์ (NP) ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒  E-mail: nathita.phu@mahidol.edu 
๔.๒.๑๒ รศ. ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์ (SB) ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๓๐  E-mail: shutipen.bur@mahidol.ac.th 
๔.๒.๑๓ นางสาวอรทัย ทองจุ้ย (OT)        ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
  โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ต่อ ๑๗๐๑  E-mail: orathai.tho@mahidol.ac.th  
๔.๒.๑๔ ดร.วารินทิพย์ ศรีนุ่น (VS)                      ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
            โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๑๑๓  E-mail: varinthip.sri@mahidol.ac.th 
๔.๒.๑๕ นางสาวสุกัญญา อภิรัตน์วรสกุล (SA)         ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
            โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๑๑๓  E-mail: sukanya.api@mahidol.ac.th 
๔.๒.๑๖ นางสาวอัญชนา จันทร์สว่าง (AC) ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๑๑๓  E-mail: anchana.chn@mahidol.edu 
๔.๒.๑๗ นายทิฆเวท เวฬุวนารักษ์ (TW)                  ศนูย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าฯ  
           โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑ ๕๒๔๒ ตอ่ ๑๒๐๑       E-mail: thekhawet.wel@mahidol.edu   
๔.๒.๑๘ คณุวนิดา มรรคณา                                ผู้เชี่ยวชาญผลติภัณฑ์อาวุโส  
                                                                  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จํากัด 
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    ๓  
 
 

๕.  ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีีเรียน   
๕.๑ ภาคการศกึษาที่   ๒  /  ชั้นปีที่ ๕ 
๕.๒ จํานวนผู้เรียนที่รับได ้  ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาทีต้่องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   
      ๖.๑ สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์  
      ๖.๒ สพปส ๓๓๒ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์ 
   
๗.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
      ๗.๑ สพวค ๕๖๒ ความปลอดภัยทางอาหาร ๒ 
      ๗.๒ สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร 
     
๘.  สถานที่เรยีน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

วันที่ ๓๐ เดอืน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจคุณภาพ

อาหารที่เก่ียวข้องในงานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขและแปลผลการวิเคราะห์ตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ สามารถ
ประเมินมาตรฐานทางสุขอนามัยในการดําเนินการผลิต การฆ่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
      เมื่อนักศึกษาสําเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบตัิ ดงัน้ี 

๒.๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถอธิบายหลกัการวิธีการตรวจคุณภาพอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆได้ 
๒.๑.๒ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถอธิบายมาตรฐานการผลิต การฆ่า การแปรรูปผลติภัณฑ์จากสตัว์ตามเกณฑ์

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติได้ 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
๒.๒.๑  CLO1 เลือกใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์อันตรายทางชีวภาพ กายภาพและสารเคมีจากตัวอย่างเนื้อสัตว์และ  

ผลิตภัณฑ์จากสตัว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 
 ๒.๒.๒  CLO2 แปลผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการมาประเมินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอันตราย

จากชีวภาพ กายภาพและสารเคมี ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 
 ๒.๒.๓  CLO3 ประเมินมาตรฐานการผลิต การฆ่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 
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    ๔  
 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
        (ภาษาไทย) เทคนิคการใช้อุปกรณ์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร ตรวจวิเคราะห์

คุณภาพอาหารและนํ้า การปนเป้ือนสารเคมี สารพิษและยาปฏิชีวนะในเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์และคุณภาพนํ้านม 
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ โรงงานแปรรูปนมและผลิตภัณฑ์จากนม และ
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางด้านอาหาร 

(ภาษาอังกฤษ) Equipment practical handling techniques and safety in food microbiology; food 
and water quality, chemical toxic substances analysis; the antibiotic residues contaminated in meats and their 
products, milk quality analysis, standard of abattoir, meats, milk, and animal products processing plants and 
food microbiology laboratory  

 
๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศกึษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง)

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง)

การศกึษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๐ ๔๕ ๑๕ 

  
๓.  จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกน่กัศกึษาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหรืออาจารย์ประจํารายวิชา ได้โดยตรงในกรณีที่ต้องการคําปรึกษา ในกรณี
ไม่เร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ ชั้น ๒ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่ได้ระบุเอาไว้ใน มคอ. ๓ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัระดับรายวิชาของนักศึกษา 
๑.  สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวงัที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 เลือกใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์อันตรายทางชีวภาพ กายภาพและสารเคมีจากตัวอย่างเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสตัว์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 
 ๒. CLO2 แปลผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการมาประเมินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอันตรายจากชีวภาพ  

กายภาพและสารเคมี ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 
 ๓. CLO3 ประเมินมาตรฐานการผลิต การฆ่า การแปรรูปผลติภัณฑ์จากสตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 
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    ๕  
 
 

๒.  วิธกีารจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลพัธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา    

 

 

 

 

 

หมวดท่ี ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรือ่ง/รายละเอียด 
จํานวน ชม.

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ ความปลอดภัย การควบคุมการ
ป น เ ป้ื อ น แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ใ ช้
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

NN and 
staff 

๒ การตรวจคุณภาพนํ้าโดยวิธีนับ
จํานวนจุ ลินทรีย์ทั้ งหมดและ 
MPN technique 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

NN and 
staff 

๓ ก า ร ต ร ว จ ก า ร ป น เ ป้ื อ น
เ ช้ือ จุ ลินทรี ย์ ในอุปกรณ์และ
ส่ิงแวดล้อม 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

KM and 
staff 

๔ การตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค
ในอาหาร ด้วยเทคนิคทางจุล
ชีววิทยาแบบดั้งเดิม และ เทคนิค
ทางอณูชีวโมเลกุล 
(Salmonella and Listeria) 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

NN / WM 
and staff 

๕ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพทางอาหารที่
ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 
ISO 17025 

๐ ๓ ดูงานนอกสถานที่/  
มอบหมายงานกลุ่ม 

NN and 
staff 

 วิธกีารจัดการสอน/ประสบการณก์ารเรียนรู้ วิธกีารวัดผลลพัธก์ารเรียนรู ้

 CLO1 ฝึกปฏิบัติ/ศึกษาดูงาน สอบขอ้เขียน/ สอบปฏิบัติ/ ผลงานรายบุคคล/ 
ส่งงานตรงเวลา/ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 CLO2 ฝึกปฏิบัติ สอบขอ้เขียน/ สอบปฏิบัติ/ ผลงานรายบุคคล/ 
ส่งงานตรงเวลา/ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 CLO3 ศึกษาดูงาน ผลงานกลุ่ม/ สง่งานตรงเวลา/ มีส่วนร่วมในชั้น
เรียน/ สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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    ๖  
 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรือ่ง/รายละเอียด จํานวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ทีใ่ช ้ ผู้สอน
๖ การตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค

ในอาหาร ด้วยเทคนิคทางจุล
ชีววิทยาแบบดั้งเดิม ๒  
(S. aureus and B. cereus) 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

NN and 
staff 

๗ การวิ เ คราะห์คุณภาพ นํ้านม 
ผลิตภัณฑ์จากนมและ 
ยาปฏิชีวนะตกค้างในนํ้านม 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

NN and 
staff 

๘ ศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปนม
และผลิตภัณฑ์จากนม 
 

๐ ๓ ดูงานนอกสถานที่/  
มอบหมายงานกลุ่ม 

KM and 
staff 

๙ ศึกษาดูงานโรงเชือดและโรงแปร
รูปเน้ือสุกรหรือไก่ ๑ 

๐ ๓ ดูงานนอกสถานที่/ มอบหมายงาน
กลุ่ม 

KM and 
staff 

๑๐ ศึกษาดูงานโรงเชือดและโรงแปร
รูปเน้ือสุกรหรือไก่ ๒ 

๐ ๓ ดูงานนอกสถานที่/ มอบหมายงาน
กลุ่ม 

KM and 
staff 

๑๑ การตรวจวิ เ ค ราะห์ สา ร เคมี
ต ก ค้ า ง ด้ ว ย ชุ ด ต ร ว จ ส อ บ
สําเร็จรูป 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

KM and 
staff 

๑๒ ศึกษาดูงานมาตรฐานวิธีการ
ตรวจความปลอดภัยทางอาหาร
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๐ ๓ ดูงานนอกสถานที่/  
มอบหมายงานกลุ่ม 

NN and 
staff 

๑๓ การตรวจวิเคราะห์หาปรสิตใน
เน้ือสัตว์ 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

SS and 
staff 

๑๔ การตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนใน
เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ด้วยเทคนิค HPLC 

๐ ๓ ฝึกปฏิบัต/ิ Slide presentation/ 
เอกสารปฏิบัตกิาร 

BC and 
staff 

๑๕ การนําเสนอปัญหาพิเศษที่ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางอาหาร 

๐ ๓ มอบหมายงานกลุ่ม/นําเสนอ Staff 

                  รวม ๐ ๔๕
  
๒. แผนการประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้(Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวดัความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤตกิรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนกัศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
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    ๗  
 
 

(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ําเสมอ โดยไม่นําผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมือ่
สิ้นสดุการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพ่ือตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เคร่ืองมือและนํ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 

 
(๒) การให้เกรด และ การตดัสินผล 

ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุม่ ตามเง่ือนไขและวิธีตดัสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สญัลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   
  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมน้ัน   

ผลลัพธ ์
การเรียนรูฯ้ 

วิธกีารวัดผล 
นํ้าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO1 เลือกใชวิ้ธีการตรวจวิเคราะห์อันตรายทาง
ชีวภาพ กายภาพและสารเคมีจากตัวอย่างเน้ือสัตว์
และ  ผลิตภัณฑ์จากสตัว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๒๑ (๑-๔) 

สอบขอ้เขียน MCQ และ/หรือ SEQ ๙ ๒๘ 
สอบปฏิบัต ิ ๙ 

ผลงานรายบุคคล ๔.๕ 

ส่งงานตรงเวลา ๔.๕ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑ 

CLO2 แปลผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
มาประเมินการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิด
อันตรายจากชีวภาพ กายภาพและสารเคมี ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ 
๒๑ (๑-๔) 

สอบขอ้เขียน MCQ และ/หรือ SEQ ๙ ๓๗ 
สอบปฏิบัต ิ ๑๘ 

ผลงานรายบุคคล ๔.๕ 

ส่งงานตรงเวลา ๔.๕ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ๑ 

CLO3 ประเมินมาตรฐานการผลิต การฆ่า การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสตัว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
สัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-๔) 

ผลงานกลุ่ม ๒๐ ๓๕ 
มีส่วนร่วมในชัน้เรียน ๕ 

ส่งงานตรงเวลา ๕ 
สังเกตพฤตกิรรมผู้เรียน ๕ 

รวม  ๑๐๐
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    ๘  
 
 

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 สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบคําร้องท่ีงานบริหารการศึกษาฯ คณะ      
สัตวแพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ
เสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องท่ีจําเป็นต้องมีการ
สืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ดําเนินการต่อไป 

หมวดท่ี ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตําราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
๑. World Health Organization. Laboratory biosafety manual. 3rd ed.  Geneva; 2004. 
๒. Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd edition, 2017 

Part 9215B. Pour Plate Method and Part 9215C Spread Plate Method 
๓. ISO 6579-1:2017, First edition, Microbiology of food chain -Horizontal method for the detection, enu-

meration and serotyping of Salmonella. 
๔. ISO7218:2007, Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance for 

microbiological examinations. 
๕. FDA Bacteriological Analytical Manual Online, January 2001. Available at 

http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm2006949.htm 
๖. Salfinger Y and Lou Tortorello M. Compendium of methods for the microbiological examination of 

foods. 5th ed. Washington: APHA; 2015. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ (Suggested Materials) 
ไม่มี  
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    ๙  
 
 

๓.  ทรพัยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวชิา 

๑.  กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน กําหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเรียนรายวิชาน้ี  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชาน้ี  และข้อเสนอแนะอื่นๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ท่ีได้รับมอบหมาย ดําเนินการดังตอ่ไปน้ี 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมนิตนเองในประเด็นตอ่ไปนี ้

(๑) ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชใ้นการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผูส้อนตอ่ผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชมุ/สมัมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุม่วิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสําหรับปีการศึกษา

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

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา โดยมกีารประเมิน

ประเด็นดังต่อไปน้ี 
(๑) เป้าหมายที่กําหนดมคีวามชดัเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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   ๑๐  
 
 

(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) นําทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครัง้ก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสดุปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจํากลุม่วิชา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

เพ่ือกําหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาตอ่ไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชากบัหลักสูตร 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสตูร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา 

ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง
อาหาร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8

(รหัสวิชา) สพวค ๕๖๓ P, R   

ตารางที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพวค ๕๖๑ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8
CLO1 เลือกใชวิ้ธีการตรวจวิเคราะห์
อันตรายทางชีวภาพ กายภาพและ
สารเคมีจากตัวอย่างเนื้อสัตว์และ  
ผลิตภัณฑ์จากสตัว์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ 
๒๑ (๑-๔) 

   ๔.๑     

CLO2 แปลผลการตรวจวิเคราะห์
จากห้องปฏิบัติการมาประเมินการ
แก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิด
อันตรายจากชีวภาพ กายภาพและ
สารเคมี ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ 
๒๑ (๑-๔) 

   ๔.๑     
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   ๑๑  
 
 

 

ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs
PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ทีส่่งผล
กระทบตอ่คนและสิ่งแวดลอ้ม 

๔.๑ ประเมินกระบวนการผลติจนถึงการแปรรูปผลติภัณฑจ์ากสัตว์ ตาม
มาตรฐานทางสุขอนามยัที่เก่ียวข้องในระดบัชาติและนานาชาติได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO3 ประเมินมาตรฐานการผลิต 
การฆ่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
สัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ (๑-
๔) 

   ๔.๑     
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   ๑๒  
 
 

ตารางเรียนรายวิชา สพวค ๕๖๓ ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร 
สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ ๕ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

จัดการเรียนการสอน ณ ห้องปฏิบัติการ ๗๐๑ ช้ัน ๗ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่ วัน เวลาเรียน หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
๑ อ ๑๙ ม.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๓.๓๐ ความปลอดภัย การควบคุมการปนเปื้อนและหลักการใช้

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์สาธารณสุข 
ณฐารินทร์ 

และคณะผู้สอน 
๒ อ ๑๙ ม.ค. ๖๔ ๑๔.๔๐ – ๑๗.๓๐ การตรวจคุณภาพน้ําโดยวิธีนับจํานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด

และ MPN technique 
ณฐารินทร์ 

และคณะผู้สอน 
๓ อ ๒๖ ม.ค. ๖๔ ๑๐.๔๐ – ๑๓.๓๐ การตรวจการปนเป้ือนเ ช้ือจุลินทรีย์ ในอุปกรณ์และ

ส่ิงแวดล้อม
ขวัญวลัย และคณะผู้สอน 

๔ อ ๒๖ ม.ค. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง
อาหารที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 17025 

ณฐารินทร์ 
และคณะผู้สอน 

๕ อ ๒ ก.พ. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ด้วยเทคนิคทาง
จุลชีววิทยาแบบดั้งเดิมและเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล 
(Salmonella and Listeria)

ณฐารินทร์  
และคณะผู้สอน 

๖ อ ๙ ก.พ. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ด้วยเทคนิคทาง
จุลชีววิทยาแบบดั้งเดิม ๒ (S. aureus and B. cereus) 

ณฐารินทร์ 
และคณะผู้สอน 

๗ อ ๑๖ ก.พ. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ด้วยเทคนิคทาง
อณูชีวโมเลกุล 

ณฐารินทร์  วนิดา 
และคณะผู้สอน 

๘ อ ๑๖ ก.พ. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ ศึกษาดูงานมาตรฐานวิธีการตรวจความปลอดภัยทาง
อาหารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ณฐารินทร์ วนิดา 
และคณะผู้สอน 

๙ อ ๒๓ ก.พ. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การวิเคราะห์คุณภาพนํ้านม ผลิตภัณฑ์จากนมและยา
ปฏิชีวนะตกค้างในนํ้านม 

ณฐารินทร์ 
และคณะผู้สอน 

 สอบกลางภาค ๑ – ๕ มี.ค. ๖๔ 
๑๐ อ ๙ มี.ค. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างด้วยชุดตรวจสอบ

สําเร็จรูป
ขวัญวลัย และคณะผู้สอน 

๑๑ อ ๑๖ มี.ค. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การตรวจหาสารเคมีปนเป้ือนในเน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ด้วยเทคนิค HPLC 

บุญรัตน์ ชุติเพ็ญ  
และ คณะผู้สอน 

๑๒ อ ๒๓ มี.ค. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การตรวจวิเคราะห์หาปรสิตในเน้ือสัตว์ ศิวะพงษ์ ธนศักดิ์ จารุญ-
ลักษณ์ และคณะผู้สอน 

๑๓ อ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ ศึกษาดูงานโรงเชือดและโรงแปรรูปเนื้อสุกรหรือไก่ ๑ ขวัญวลัย และคณะผู้สอน
๑๔ อ ๒๐ เม.ย. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ ศึกษาดูงานโรงเชือดและโรงแปรรูปเนื้อสุกรหรือไก่ ๒ ขวัญวลัย และคณะผู้สอน 
๑๕ อ ๒๗ เม.ย. ๖๔ ๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ การนําเสนอปัญหาพิเศษที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร
คณาจารย์ 

 สอบปลายภาค ๓ – ๑๔ พ.ค. ๖๔ 


