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(ตัวอยาง) รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสหศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
วิทยาเขตสมุทรสงคราม /คณะอุตสาหกรรมเกษตร/ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร

หมวดที่ 1. ลักษณะและขอมูลโดยทั่วไปของรายวิชา
1.รหัสและชื่อรายวิชา
123443 การประกันความปลอดภัยของอาหาร ( Food Safety Assurance)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร. ใจทิพย รักตระกูล
4.2 อาจารยผูสอน รศ.ดร. ใจทิพย รักตระกูล และ รศ.ดร.วลงกรณ มีทรัพยสิน
5. ภาคการศึกษา ชั้นปที่เรียน
ภาคปลาย ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
123323 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3(2-3-5.5)
123462 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-5.5)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งลาสุด
13 มีนาคม พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหทราบกฎหมาย กฎระเบียบข อบังคับมาตรฐานที่ เกี่ยวของกับ อาหารและอุต สาหกรรม
อาหาร ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
1.2 เพื่อใหทราบและเขาใจในหลักการปฏิบัติ ที่ดีในการผลิ ตอาหาร ไดแ กก ารสุข าภิบ าลโรงงาน
อาหาร การปฏิบัติที่ดีทางดา นการผลิตวัตถุดิบ สุขอนามัยและเพื่อทราบหลักการปฏิบ ัติการในการตรวจ
วิเคราะห
1.3 เพื่ อ ให ท ราบและมี ค วามรู ค วามเข า ใจในระบบประกั น คุณ ภาพด า นความปลอดภั ย อาหาร
สามารถนําหลักการไปปฏิบัติได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO 22000:2005

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
มาตรฐานอาหาร กฎระเบี ยบและขอบั งคับ ในการผลิตอาหาร การปฏิ บัติที่ดีในการผลิต สุข าภิ บาล
โรงงานอาหาร หลักการและการจัดทําระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ต องควบคุม มาตรฐานสากล
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง
45 ชั่วโมง
ไมมี
ไมมี
90 ชั่วโมง
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4. การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
- ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพดานความรับ ผิดชอบตอความปลอดภั ยของผูบ ริโภคจากการ
บริโภคอาหารที่อาจมีอันตราย (1.1)
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- มีวินัยตอการเรียน สงมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด(1.3)
- รับฟงการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุมและนอกกลุม (1.5)
- มีสัมมาคารวะใหความเคารพแกผูอาวุโส (เพิ่มเติมเฉพาะวิชานี้)
1.2 วิธีการสอน
- ใชการสอนแบบสื่อสารสองทาง เปดโอกาสใหนักศึกษามีการตั้งคําถามหรือตอบคํา ถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ
- ยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษา ตั ว อย า งที่ ข าดความรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ แ ละการประพฤติ ที่ ผิ ด
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
- อาจารยปฏิบัติตนเปนตั วอยา ง ใหความสํา คัญต อจรรยาบรรณวิ ชาชีพ การมี วินัยเรื่องเวลา
การเปดโอกาสใหนั กศึ กษาแสดงความคิด เห็นและรั บฟ งความคิด เห็น ของนักศึกษา การเคารพและให
เกียรติแกอาจารยอาวุโส เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาฯ/คณะจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานคุณธรรมและจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตอผูอาวุโสและอาจารย
- การตรวจสอบการมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียนและการสงรายงาน
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น โดยนักศีกษาอื่นๆในรายวิชา
- นักศึกษาประเมินตนเอง
2. ความรู
2.1 ความรู ที่ตองไดรับ
- ความรูเรื่องกฎหมายอาหารของไทย ไดแกพระราชบัญญัติอาหาร (พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522)
และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาหาร เชน ISO GAP GMP HACCP ISO/IEC 17025
และ ISO 22000:2005 องคการที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐาน การจัดทําระบบความปลอดภัยของ
อาหาร กฎระเบีย บข อบั งคับ ที่เ กี่ยวของกับ การนํ าเขา สิน คาอาหารของประเทศคูคา ที่สําคัญๆ ของไทย
(2.1)
- การพัฒนา/เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย มาตรฐาน (2.4)
2.2 วิธีการสอน
- ใชก ารสอนที่เนน ผูเ รียนเป นสํา คัญ ไดแก การสอนบรรยายรวมกั บการสื่อสารสองทาง โดย
เน น ใหนั ก ศึก ษาหาทางค น คว า หาขอ มู ล เพิ่ ม เติ ม การสอนแบบรว มมื อ กั น เรีย นรู (Co-Operative
Learning) การสอนแบบศึกษาดว ยตนเอง การคน คว า ทางอิน เตอร เ น็ ต การสอนแบบ e-Learning
เปนต น
- เพิ่มการสอนนอกหองเรียน โดยศึกษาจากประสบการณจริงในเรื่องที่ตอ งสรา งความเขาใจ
2.3 วิธีการประเมินผล
- การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทํารายงานรายบุคคล
- การทํารายงานการดูงานสถานที่ผลิตอาหาร (โรงงานน้ําดื่ม) ตามมาตรฐาน GMP
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา
- สามารถคิดวิเคราะห แสดงความคิดเห็นตอปญหาทั้งในและนอกชั้นเรียน(3.2)
- สามารถใช ค วามรู ท างทฤษฏี เ พื่ อ การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านการผลิ ต อาหารใน
สถานการณจริง (3.3)
- สามารถรวมจัดทําระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMP, HACCP) (3.3)
3.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL)
- ฝกตอบปญหาในชั้นเรีย นและการแสดงความคิด เห็นตอ ปญ หา และระดมสมองในการแกไข
ปญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปญหาที่กําหนดไวแลว โดยแบงนักศึกษาเปนกลุม ภายในกลุมจะตอง
กําหนดแนวทางไปสูการแกปญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความนาเชื่อถือและความเปนไปได
- มอบหมายงานกลุมจัดทําระบบความปลอดภัยของอาหารจากขอมูลการผลิตจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการตอบปญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุม
- รายงานกลุม
- การสอบยอย การสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ตองพัฒนา
- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม (4.1)
- สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดในทุกสถานภาพ (4.2)
- วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม (4.3)
4.2 วิธีการสอน
- จั ดกิจกรรมเสริม ในชั้น เรี ยนและนอกชั้นเรียนที่นักศึกษามี โอกาสปฏิ สัมพั นธ กับ นักศึกษาอื่น
และบุคคลภายนอก
- มอบหมายงานกลุมและมีก ารเปลี่ยนกลุ มทํา งานตามกิจ กรรมที่ม อบหมาย เพื่อใหนักศึ กษา
ทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุมของนักศึกษา
- ใหนั กศึก ษาประเมิน สมาชิกในกลุม ทั้ งด านทักษะความสัมพั นธระหว างบุ คคลและด านความ
รับผิดชอบ
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- ใหนักศึกษาประเมินนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
- สามารถใช Power point ในการนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย (5.2)
- สามารถคัดเลือกแหลงขอมูล (5.3)
- สามารถคนควาหาขอมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอรเน็ต (5.6)
- สามารถใชภาษาไทยในการนําเสนอดวยการเขียนและการพูดไดอยางเหมาะสม (5.7)
5.2 วิธีการสอน
- ใช PowerPoint ที่นาสนใจ ชัดเจน งา ยตอการติดตามทําความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้น
เรียน
- การสอนโดยมีการนํา เสนอขอมูล จากการคนควา ทางอินเตอรเน็ ต เพื่อเปนตั วอยา งกระตุนให
นักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล
- การแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล
- การมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ หมายเลขทายขอผลการเรียนรู คือ ลําดับขอของผลการเรียนรูที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1-2 กฎหมายอาหาร พ.ร.บ. อาหาร
มาตรฐานและกฎระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหารของไทย
องคการคาโลก องคการ
นานาชาติที่เกี่ยวของและ
มาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

จํานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง การเรียนการสอน และสื่อที่ใช
6
ชี้แจงการเรียนแบบใชปญหาเปน
ฐาน มอบหมายโจทยปญหา
แนะนําวิธีการและแหลงสืบคน
ขอมูล นักศึกษาสืบคนขอมูลและ
สรุปรายงานการศึกษาตามโจทย
ปญหา อาจารยใหขอมูลยอนกลับ
รายกลุมและบรรยายเพิ่มเติม
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ผูสอน
รศ.ดร.ใจทิพย

แบบ มคอ. 3

6

3

หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีในการ
ผลิตดานเกษตร (GAP)
หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีทางดาน
การผลิต(GMP) แบบทั่วไปและ
เฉพาะ (น้ําบริโภค นมพรอมดื่ม
ฯลฯ)

3

5

หลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีทางดาน
สุขอนามัย(GHP)

3

6

การจัดทําระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการเพื่อการตรวจ
วิเคราะหและสอบเทียบ
(ISO/IEC17025:2005)
ระบบวิเคราะหอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตองการควบคุม
(HACCP) และกรณีศึกษา

3

4

8-14

1. ความสําคัญและการใชระบบ
HACCP

3

(21)

1

สอบยอยครั้งที่ 1
บรรยายนํา ยกตัวอยาง

รศ.ดร.ใจทิพย

บรรยายนํา ศึกษาดูงานโรงงาน
น้ําดื่มของภาควิชา นักศึกษา
ซักถาม แสดงความคิดเห็น
อาจารยสรุปใหขอมูลยอยกลับ
มอบหมายงานกลุมเรื่องการ
ปรับปรุงการทํางานผลิตอาหาร
ตาม GMP โดยเลือกจาก
รานอาหารในโรงอาหารของ
มหาวิทยาลัย
ใชการเรียนแบบรวมมือและศึกษา
ดวยตนเอง โดยมอบหมายงาน
กลุมใหนักศึกษารวมกันศึกษา
บทเรียนในเอกสารคําสอน และ
นํามาถายทอดในหองเรียน
อาจารยสรุปปรับความเขาใจให
ถูกตอง และเพิ่มเติมเนื้อหาให
สมบูรณ สอบยอยครั้งที่ 2
บรรยาย ซักถาม

รศ.ดร.ใจทิพย

(แบงกลุมนักศึกษา เพื่อจัดทํา
ระบบความปลอดภัยชองอาหาร
โดยกลุมนักศึกษาเลือกผลิตภัณฑ
ที่สนใจ ศึกษาหาขอมูลการผลิต
ดวยตนเอง และนํามาใช
ประกอบการจัดทําระบบ ตาม
ขั้นตอนทีเรียน แลวรวบรวมเปน
เอกสาร และนําเสนอดวยสื่อ
อิเลคทรอนิกสในสัปดาหสุดทาย)
บรรยาย ซักถาม

รศ.ดร.ใจทิพย
รศ.ดร.วลงกรณ
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รศ.ดร.ใจทิพย

วิทยากรจาก
กรมวิทย
การแพทย

รศ.ดร.ใจทิพย
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2. ขั้นตอนพื้นฐานในการจัดทํา
ระบบ

4

3. การวิเคราะหอันตราย

4

4. การกําหนดจุดวิกฤต

2

5. การกําหนดการตรวจติดตาม

2

6. การกําหนดวิธีแกไข

2

7 การกําหนดวิธีทวนสอบ

1

8.การจัดทําเอกสาร และบันทึก
ขอมูล
9. การนําเสนอรายงานการจัดทํา
ระบบ
15
มาตรฐาน ISO 22000 และ
มาตรฐานระบบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารอื่นๆ (IFS,
BRC)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการ
เรียนรู

3
2
3

บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น อาจารยให
ขอมูลยอนกลับ สอบยอยครั้งที่ 3
บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น อาจารยให
ขอมูลยอนกลับ
บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น อาจารยให
ขอมูลยอนกลับ สอบยอยครั้งที่ 4
บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น อาจารยให
ขอมูลยอนกลับ
บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น อาจารยให
ขอมูลยอนกลับ
บรรยาย ซักถาม อภิปราย
นําเสนอความคิดเห็น อาจารยให
ขอมูลยอนกลับ สอบยอยครั้งที่ 5
บรรยาย ซักถาม

รศ.ดร.วลงกรณ

นักศึกษาเสนอรายงานปากเปลา
และสื่ออิเล็กทรอนิกส
บรรยาย ซักถาม ทบทวนสรุป
เนื้อหาทั้งรายวิชา

รศ.ดร.ใจทิพย
รศ.ดร.วลงกรณ
รศ.ดร.วลงกรณ

วิธีการประเมินผลนักศึกษา

2.1,2.3,2.4, การทดสอบยอย (Quiz) 5 ครั้ง
3.2,3.3
2.1,3.3,4.1, รายงานกลุมการดูงานเรื่อง
4.2,4.3,5.7 GMP โรงงานน้าํ ดื่มของภาควิชาฯ
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รศ.ดร.ใจทิพย

รศ.ดร.ใจทิพย

รศ.ดร.ใจทิพย

รศ.ดร.ใจทิพย

รศ.ดร.วลงกรณ

รศ.ดร.วลงกรณ

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5%

4

5%

สัปดาหที่
ประเมิน

แบบ มคอ. 3
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2.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3,
5.7
1.1,2.1,2.4,
3.2,3.3
2.1,3.2,3.3,
4.1,4.2,4.3,
5.2,5.7
1.1,
2.1,2.4,3.2,
3.3
1.3,1.5,1.1.3,4.3,
1.1,1.3,1.5,
1.,4.1,4.2,4.3
4.1,4.2,4.3
4.2,4.3

รายงานกลุม เรื่องการปรับปรุง
GMP รานอาหารในมหาวิทยาลัย

5

5%

การสอบกลางภาค

7

25%

รายงานกลุมเรื่องการจัดทําระบบความปลอดภัยของอาหาร และ
การนําเสนอผลงานดวยวาจาพรอมสื่ออีเล็กทรอนิก

14

15%

การสอบปลายภาค

16

25%

การประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนักศึกษา พฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ

1-15
1-15
1-15

5%
3%
4%

การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม โดยนักศึกษาสมาชิกกลุม
การประเมินดานความสัมพันธระหวางบุคคลและและการมีสวน
รวมในกิจกรรมในชั้นเรียน โดยนักศึกษาอื่นๆในรายวิชา

4,5,15

5%

15

3%

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
ใจทิพย รักตระกูล และ วลงกรณ มีทรัพยสิน. 2549. เอกสารคําสอนรายวิชา 123443 การประกัน
ความปลอดภัยของอาหาร ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสหศาสตร สมุทรสงคราม
2. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่สําคัญ
สถาบันอาหาร. 2542. การประยุกตใชระบบ HACCP ในผลิตภัณฑอาหาร. หางหุนสวนจํากัด
อรรถสิทธิ์การพิมพ : กรุงเทพ 147 หนา.
สถาบันอาหาร. 2542. HACCP เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร. หางหุนสวนจํากัด อรรถสิทธิ์การพิมพ :
กรุงเทพ 147 หนา.
สถาบันอาหาร. 2549. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง การจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตาม
ISO/IEC 17025-2005. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน.
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สุวิมล กีระติพิมล. 2543. GMP ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหาร สํานักพิมพ ส.ส.ท. :
กรุงเทพฯ.
สุวิมล กีระติพิมล. 2544 ระบบการประกันคุณภาพของอาหาร HACCP. สํานักพิมพ ส.ส.ท. :
กรุงเทพฯ.
http://www.fda.moph.go.th
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2545. การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมตลาด. โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : กรุงเทพฯ. 88 หนา.
จันทรจนา สงวนรุงวงศ. 2549. คูมือการประยุกตใช GMP และ 5ส ในอุตสาหกรรมอาหาร.
บริษัทพงษวรินทรการพิมพ จํากัด : กรุงเทพฯ. 136 หนา.
วิเชียร วรพุทธพร. 2545. สุขลักษณะสวนบุคคล การขนสงขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและการสราง
ความเขาใจใหศูนยบริโภค. การฝกอบรมภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี
ขอนแกน เอกสารประกอบการฝกอบรม เรื่องหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
สําหรับผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
วิเชียร วรพุทธพร. 2546. OTOP หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การทําระบบประกันคุณภาพและแนว
ทางการพัฒนา. อางในเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานและสุขภาพจากสากลสู
ผูบริโภค คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิเชียร วรพุทธพร. 2549. มาตรฐานระบบคุณภาพสินคาอาหารสําหรับธุรกิจคาปลีก ประเทศ
อังกฤษ (BRC) ที่ผูประกอบการควรรู. วารสารศูนยบริการวิชาการ. 14 (2) : 33-36.
วิเชีย ร วรพุ ทธพร. 2549. ระบบการวิ เคราะหอันตรายและจุด วิกฤตที่ตองควบคุมเพื่อการประกัน
คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร. วารสารศูนยบริการวิชาการ. 14 (3) : 30-35.
http://www.fda.gov
http://www.nfi.or.th
http://www.tisi.go.th
http//www.agro.ku.ac.th/nqf
แผนซีดีเกี่ยวกับ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารวาดวยสุขลักษณะทั่วไปของ อย.
- หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารกระปองที่มีความเปนกรดต่ําของ อย.
- การใชชุดทดสอบอาหาร 22 ชนิดของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระสาธารณสุข
- อาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข
- การจัดทําระบบ HACCP สําหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดย อย.
- กฏหมายและมาตรฐานอาหารตางประเทศ
- วิธีการผลิตอาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิท อาหารกลุมแมบานเกษตรกร
โดย อย. สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อาหารปรับกรดซิตริคปลอดภัย โดย อย. และสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักการผลิตนมพาสเจอรไรซ โดย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ตัวอยาง@BCL@1C0AF6AA สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

10

ความยาว 18 นาที
- บทเรียนออนไลนเรื่องการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
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หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมิ นประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัด กิจกรรมในและ
นอกหอ งเรียน สิ่งสนั บสนุนการเรียนการสอน ซึ่ งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรีย นรู ที่ไดรั บ
และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชา จากการสังเกตขณะ
สอน และการสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับ ปรุ งกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจั ดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาคการศึกษา
ภาควิ ช ากํา หนดให อ าจารย ผู ส อนเข า รั บ การฝกอบรมกลยุ ท ธ การสอน/การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และ
มอบหมายใหอาจารยผูสอนรายวิชาที่มีปญหา ทําวิจัยในชั้นเรียนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา
มีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ภาควิ ชามีค ณะกรรมการประเมินการสอนทํา หนาที่ท วนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึ กษาในรายวิ ชา
โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นัก ศึกษา ผลการประเมิ นโดยคณะกรรมการประเมิน การสอนของภาควิช า การรายงานรายวิช าโดย
อาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหา
ที่ สอนและกลยุ ทธ การสอนที่ใ ช และนํ า เสนอแนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา เสนอตอหัวหนาภาควิชา เพื่อนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
ใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป
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