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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4141202 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
Food Sanitation and Food Safety
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ปริญญาตรี
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ศศิอาภา บุญคง
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชันปี
้ ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
อาคาร 14 ชัน้ 2 ห้ อง 206 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หมู่ 40 วันศุกร์ เวลา 13.00 – 17.00 น.
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
9 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
1.2 เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ รับประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจและความสาคัญของการสุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพในอนาคต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หลักการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร การควบคุม คุณ ภาพอาหาร แนว
ทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิทางการผลิตที่ดี หลักการวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิ ก ฤติ ที่ ต้ อ งควบคุ ม กฎหมาย มาตรฐานและข้ อบั ง คั บ ที่ เกี่ ย วกั บ การผลิ ตอาหารในสถาน
ประกอบการให้ ได้ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยทังของประเทศไทยและสากล
้
ฝึ กปฏิบตั ิ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมง สอนเสริมตาม
ปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมง ต่อ การศึกษาด้ วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ความต้ องการของ ภาคการศึกษา
5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุม่ ตามความต้ องการ
1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม และความยุติธรรม
 มีวินย
ั ตรงต่อเวลา มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีเจตคติที่
ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานและถูกต้ อง
 เคารพสิทธิ/รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็ นทีม
 เคารพกฎระเบียบสังคม มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สจ
ุ ริต มีน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ และมีจิต
สาธารณะ
 มีความสุภาพ อ่อนน้ อม ถ่อมตน มีสมั มาคารวะ รู้ จกั กาลเทศะ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรือ
แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ
- ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
- อาจารย์ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่าง การมีวินยั เรื่ องเวลา
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1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากพฤติกรรมการเข้ าเรียนและการแสดงออกในชันเรี
้ ยน
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา พร้ อมการอ้ างอิงเอกสารที่ได้
นามาทารายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิอย่างกว้ างขวาง
เป็ นระบบเป็ นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
- การออกแบบและติดตังเครื
้ ่องมือ อุปกรณ์ในสถานประกอบการอาหารให้ ถกู หลัก
สุขาภิบาลอาหาร (2.1)
- สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหารและรอจาหน่าย (2.1)
- สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร (2.1)
- หลักการทาความสะอาดและการกาจัดของเสียที่เกิดขึ ้นจากการประกอบอาหาร (2.1)
- หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตังแต่
้ การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย (2.1)
- ฉลากอาหาร (2.1)
- กฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับสถานประกอบการอาหารและมาตรฐานอาหาร
(2.1)
 มีความสามารถในการติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ มี
ความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจยั เพื่อแก้ ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ใน
งานอาชีพ
 มีความรู้ ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ กบั การทางานและการดาเนินชีวิต
2.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ได้ แก่ การสอนบรรยาย และให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ การปฏิบตั ิ พร้ อมยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีการ
ตังค
้ าถามหรื อตอบคาถาม หรือแสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
- การทารายงานเป็ นรายบุคคล
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3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ สามารถประมวลผลข้ อมูล และค้ นหา
ข้ อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
- พัฒนาความสามารถในการคิดต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น คิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์ เพื่อใช้ ใน
การเรียนการสอน (3.2)
 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ ทางด้ านคหกรรมศาสตร์ กบ
ั ศาสตร์ อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้ องและสามารถประยุก ต์ใช้ ความรู้ในการปฏิบตั ิงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้ อย่าง
เหมาะสมมีคณ
ุ ภาพ
- สามารถใช้ ทกั ษะและความเข้ าใจในบริบททางวิชาการและวิชาชีพ (3.3)
 มี ความสามารถในการเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อสร้ างสรรค์ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ได้ ด้ วย
ตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2 วิธีการสอน
- การซักถาม หรื อการตอบคาถามจากหัวข้ อการบรรยาย การยกตัวอย่าง
- การมอบหมายงานในหัวข้ อต่างๆ เพื่อนาเสนอ หรื อการฝึ กปฏิบตั ิในหัวข้ อต่างๆ
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค
- วัดผลจากการการนาเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ ไขปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 มีความสามารถในการปรับตัวและเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน สามารถปฏิบต
ั ิตนตามบทบาทและหน้ าที่ได้
อย่างเหมาะสม
- มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย (4. 1)
 มีทก
ั ษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทังในฐานะของผู
้
้ นากลุม่
และสมาชิกที่ดีได้ อย่างเหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้ วยกัน และการทางานเป็ นทีม (4.2)
4.2 วิธีการสอน
- ปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นรายบุคคลและกลุม่
- การนาเสนอผลงาน
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4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และสมาชิกภายในกลุม่ ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด ในด้ านการมีสว่ นร่วมและ
ความรับผิดชอบ
- ประเมินผลจากการปฏิบตั ิงานร่วมกันของนักศึกษา
- ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ ทังรายงานกลุ
้
ม่ และรายงานเดี่ยว
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ ความรู้พื ้นฐานทางคณิตศาสตร์ และสถิติใน
การประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
 มีทก
ั ษะในการสื่อสาร สามารถใช้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็ นในการ
ประกอบวิชาชีพ ทังในการฟั
้
ง พูด เขียน และสรุ ปประเด็นเนื ้อหาได้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมทังสามารถเลื
้
อกและใช้ รูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทังการพู
้
ด การฟั ง การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอ
ในชันเรี
้ ยน (5.2)
 มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้ อมูล รวมทังเพื
้ ่อการ
สืบค้ นและติดตามความก้ าวหน้ าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องวิชาชีพ
- พัฒนาทักษะในการสืบค้ นและการวิเคราะห์ ข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต เพื่อการทารายงานและ
การนาเสนองานที่ได้ รับมอบหมาย (5.6)
5.2 วิธีการสอน
- การสอนโดยใช้ power point ประกอบการเรียนการสอน และซีดีประกอบการสอน
- การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลและแหล่งข้ อมูล
- มอบหมายงานให้ ศกึ ษาค้ นคว้ าและทารายงานด้ วยตนเอง โดยต้ องมีการสืบค้ นข้ อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ต
- การนาเสนองานโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น power point
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน และการนาเสนอด้ วยสื่อเทคโนโลยีและรูปเล่ม
- ประเมินจากการฝึ กปฏิบตั ิ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1 หลักสุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภัยในอาหาร

2

การวิเคราะห์อนั ตรายและความ

จน. กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
อาจารย์ศศิอาภา
4 - การปฐมนิเทศ

4

ปลอดภัยในอาหาร

3

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (Good Manufacturing
Practice; GMP)

4

4

เครื่องมือและอุปกรณ์การประกอบ
อาหาร การออกแบบและติดตังใน
้
สถานประกอบการ

4

5

มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
อาหาร (Good Hygiene Practice;
GHP)

4

- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อนเรี ยน
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอข่าวสาร
ปั จจุบนั

บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้

6

ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุด
วิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
(Hazard Analysis and Critical
Point System; HACCP)

4

7

ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหารตามมาตรฐาน (Food Safety
Management System
Requirement; ISO 22000)

4

8

สอบกลางภาค

4

9

หลักการทาความสะอาด และการ
กาจัดของเสียในสถานประกอบการ

4

10

การตรวจสอบและประเมินผลการ
สุขาภิบาลอาหาร

4

- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การทดสอบ
- การบรรยาย/
การปฏิบตั ิ/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การปฏิบตั ิ/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- การรายงาน/
การนาเสนอผลการ

ผู้สอน

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง
อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง
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สัปดาห์
ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้

11

หลักการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ
การผลิต และผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย

4

12

ฉลากอาหาร

4

13 – 14 กฎหมายข้ อบังคับเกี่ยวกับสถาน

4

ประกอบการและมาตรฐานอาหาร

15

การนาเสนอผลงานนักศึกษา

4

ปฏิบตั ิการ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การปฏิบตั ิ/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การปฏิบตั ิ
- การทดสอบก่อน/
หลังเรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การปฏิบตั ิ/
การอภิปราย
- การทดสอบก่อน/หลัง
เรี ยน
- ศึกษาค้ นคว้ าและ
นาเสนอ
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์
- การบรรยาย/
การอภิปราย
- การนาเสนอ
งานค้ นคว้ า
- การเรียนการสอน
ปกติ/ออนไลน์

ผู้สอน

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง

อาจารย์ศศิอาภา
บุญคง
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สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
16 สอบปลายภาค

จน. กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช้
4 การทดสอบ ข้ อเขียน/ อาจารย์ศศิอาภา
ปฏิบตั ิ

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรี ยนรู้ *
1
2.1, 3.2, 3.3 - ทดสอบย่อย
- ทดสอบกลางภาค
- ทดสอบปลายภาค
2
2.1, 3.2, 3.3, - ตรวจผลงานศึกษาค้ นคว้ า
5.2, 5.6
และนาเสนอ
- ตรวจผลงานโครงงาน
(ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุม่ )
3
1.3, 1.4, 1.5, - ประเมินจากการมีสว่ นร่วม
4.1, 4.2
กิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
- ประเมินความรับผิดชอบ
ความตรงต่อเวลาในงานที่
ได้ รับมอบหมาย

บุญคง

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
ตลอดภาคเรียน

8
16
ตลอด
ภาคเรียน

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
20%
30%
15%
15%

ตลอด
ภาคเรียน

10%
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หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1. วราวุฒิ ครูสง่ . 2547. การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ดิสแควร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด.
2. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 2544. แนวทางการผลิตอาหารตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดี (GMP). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์.
3. สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2549. เตือนภัยสินค้ าเกษตร
และอาหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชมุ นุมเกษตรกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
4. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ . 2552. การประกันคุณภาพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร. นนทบุรี: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ . (2561). เอกสารการสอน
ชุดการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร หน่วยที่ 1 - 7. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. นนทบุรี.
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ . (2561). เอกสารการสอน
ชุดการจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร หน่วยที่ 8 - 15. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. นนทบุรี.
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/
- เว็บไซต์ http://www.foodsanitation.bangkok.go.th/exam/index2.php
- เว็บไซต์ http://202.44.14.13/krugong/TeachWeb/Programe/Moodle/Theam/wood/_1_1.html
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความคิดเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การทวนสอนผลประเมินการเรียนรู้
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3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยอาจารย์ผ้ สู อนทบทวน
ปรับ ปรุ ง กลยุทธ์ และวิธี การสอนจากผลการประเมิ นผลของรายวิช า แล้ วทารายงานวิช าตาม
รายละเอียด สกอ. กาหนดทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรี ยนรู้ในวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
้
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และการให้ คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา ข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้ อ 4
รวมทังเชิ
้ ญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อให้ นกั ศึกษามีมมุ มองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้ เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น

