
 
 

ก าหนดการสอน 
(Course Syllabus) 

 
รหัสวิชา :  3404-2003 
ชื่อวิชา :  ความปลอดภัยในงานอาหาร  (Food Hygiene and Safety)    
จ านวน :  3 หน่วยกิต   3 ชั่วโมง  
 
หลักสูตรการศึกษา (Course status) :  ระดับชั้น  ปวส. 2/2  สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ  
ความรู้พื้นฐาน (Pre-requisite) :  ไม่มี  
 
ภาคเรียนท่ี (Semester) :  2/2558     
วัน เวลาที่เรียน (Class Meeting) :   
 
ชื่อผู้สอน (Instructor) :  นางอารีรัตน์  ไชยกิติ   
ท่ีท างาน (Office) :  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  ประเภทวิชาคหกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์ (Phone) :   08-3152-5228     
อีเมล์ (E-Mail) :  t.aree@hotmail.com 
 
หนังสือเรียน (Text Book) :  ประทุมมาศ  ทรงประกอบ  ความปลอดภัยในงานอาหาร (Food Hygiene and Safety) 
แหล่งคว้าเพิ่มเติม (Reference) : -ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 -ห้องสมุดสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
 -http://www.mrmpho.com 
 -http://www.unileverfoodsolutions.co.th 
 -http://www.fda.moph.go.th 
 -http://www.foodnetworksolution.com 
  

http://www.edu.buu.ac.th/journal/Journal%20Edu/Link_Jounal%20edu_17_1_2.pdf
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จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 
  1.  เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกัน 
 2.  เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตาม หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี GMP GHP HACCP  
และISO และการขออนุญาตผลิตอาหาร 
 3. เข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร การปนเปื้อนในอาหาร การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพ         
อาหาร 
 4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวิสัย ขยัน ประหยัด อกทน ละสามารถ 
ท างานร่วมกัน 

 

สมรรถนะรายวิชา 
 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ และการป้องกันอุบัติเหตุ 
 2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดีการปนเปื้อน วัตถุเจือ 
     ปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุและการป้องกัน จากการปฏิบัติงานอาหาร 
มาตรฐานอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดี GMP GHP HACCP และ
IOS การขออนุญาตผลิตอาหาร สุขอนามัยอาหารปนเปื้อนในอาหาร  การใช้วัตถุเจือปนในอาหาร และการตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร 
 
สมรรถนะ (Competency)  

ความรู ้ 
 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ และการป้องกันอุบัติเหตุ 
 2.  แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดีการปนเปื้อน วัตถุ
เจือปนในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 3.  ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ทักษะ 
 1.  มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุ และการป้องกันอุบัติเหตุ 
 2.  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานอาหาร แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ที่ดีการปนเปื้อน วัตถุเจือปน
ในอาหาร และการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 3.  ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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คุณธรรม 
มีระเบียบ วินัย กิจนิสัยที่ดีในการเรียน  

ตัวชี้วัด (KPI:  Key Performance Indicator)  

1. ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับรายวิชาความปลอดภัยในอาหาร สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบ อาหารได้
อย่างเหมาะสม 

2. ผู้เรียนผ่านการประเมินรายวิชาที่ระดับคะแนน 2.0ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน (Mark Allocation)   

แบ่งเป็น 4 ส่วน      100% 
   1.  เจตคติ         20 % 

                            2. คะแนนสะสมระหว่างเรียน                                                  30 % 
                                         3. การสอบภาคปฏิบัติรายบุคคล                      30 % 
                                      4. รายงานเดี่ยว                     20 % 
 
วิธีการสอน (Instructional Strategies)  

การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งทางด้าน ร่างกาย  สติปัญญา  สังคม  และอารมณ์ ดังนี้ 

1. บรรยายและให้นักเรียนท าการค้นคว้าจากหนังสือและอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เจตคติ วินัย และความรับผิดชอบ ที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ

ได้และยังสามารถน าไปใช้ในสถานที่ประกอบการ 
 
การมอบหมายงานให้ผู้เรียนค้นคว้า (Work Assignments) 
 ให้นักเรียนน าความรู้จากการเรียนวิชาความปลอดภัยในงานอาหาร  สามารถน าไปพัฒนาการท างานและยังสามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ให้ความรู้กับผู้อ่ืนได้ 
เกณฑก์ารประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ผลการเรียน 

ความหมาย  ระดับคะแนน 
ระดับ 

ผลการเรียน 
ความหมาย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยี่ยม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมาก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมาก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนไม่ผ่าน 
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รายละเอียดก าหนดการสอน  ชื่อวิชา : ความปลอดภัยในงานอาหาร (Food Hygiene and Safety)     เรียน 18 คร้ัง   54 ชั่วโมง 
 

ท่ี หัวข้อ 
กิจกรรมและ 

กระบวนการสอน 
สื่อการสอน การประเมิน 

สมรรถนะ 
ของผู้เรียน 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในงานอาหาร 

ฟังครูบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่
เรียน 

- ใบงาน 

- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

Pre-test 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีวินัยใน
การเข้า
ชั้นเรียน 

 
2-6 กระบวนการผลิตอาหารให้มี

คุณภาพ 
-ผู้สัมผัสอาหาร 
-สถานที่ผลิตอาหาร 
-ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร 

ฟังครูบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่
เรียน 
 

- ใบงาน 

- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

Pre-test 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีวินัยใน
การเข้า
ชั้นเรียน 

 

7-8 กระบวนการผลิตอาหารให้มี
คุณภาพ 
-การขนส่ง 
-วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหาร 
-การปรุงอาหาร 
-บรรจุภัณฑ์ 

ฟังครูบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่
เรียน 
 

- ใบงาน 

- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

Pre-test 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีวินัยใน
การเข้า
ชั้นเรียน 

 

9-
10 

มาตรฐานอาหาร  
-อาหารควบคุมเฉพาะ 
-อาหารก าหนดคุณภาพ 
-ประกาศอื่นๆ 

ฟังครูบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่
เรียน 
 

- ใบงาน 

- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

Pre-test 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีวินัยใน
การเข้า
ชั้นเรียน 

 
11-
14 

การขออนุญาตผลิตอาหาร 
-การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร 
-การขออนุญาตผลิตอาหาร 
-หน่วยงานที่ออกสถานที่ผลิต
อาหาร 

ฟังครูบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่
เรียน 
 

- ใบงาน 

- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

Pre-test 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

มีวินัยใน
การเข้า
ชั้นเรียน 

 

17 ให้อธิบายการเรียนรู้หน้าชั้นเรียน ฟังครูบรรยายและอธิบาย
เกี่ยวกับเนื้อหาของบทที่
เรียน 

- ใบงาน 

- แบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

 มีวินัยใน
การเข้า
ชั้นเรียน 

18 สอบประมวลความรู้ปลายภาค - การทดสอบ - ข้อสอบ - ให้ท า
แบบทดสอบ 
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หมายเหตุ 
รายละเอียดก าหนดการสอน    
 
ชื่อวิชา : ความปลอดภัยในงานอาหาร  (Food Hygiene and Safety)  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดังนี้ 
C  (Construction)  คือ  ผู้สอนจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
I  (Interaction)  คือ  ผู้เรียนท ากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และ 
   แหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
P  (Physical Participation)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวร่างกาย 
P  (Process Learning)  คือ  จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
A  (Application)  คือ  การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ก าหนดการสอน (Course Syllabus) 
วิชา ความปลอดภัยในงานอาหาร รหัส 3404-2003 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู พุทธศักราช 2557 
สาขาวิชา  อาหารและโภชนาการ 

ประเภทวิชา  คหกรรม 
 

จัดท าโดย 
 

นางอารีรัตน์  ไชยกติิ 
 

 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
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