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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
FTH-381สุขาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 
1.  รายวชิา FTH-381 
2.  ชื่อวชิา   สขุาภบิาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

(Food Industrial Plant Sanitation) 
3.  จ านวนหน่วยวชิา 1 (4-0-8)  
4.  ส านกัวชิา/สาขา ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร / สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร 
5.  ภาคการศกึษา 1 (ปีการศกึษาที ่3) 
6.  ปีการศกึษา                                                 2561 

7.  ชื่ออาจารย ์
7.1 ผูป้ระสานงานวชิา 

รศ.ดร.นฤมล มาแทน 
แขนงเทคโนโลยอีาหาร ส านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร 
ชัน้ 2 อาคารวชิาการ 4 หอ้ง 214 โทรฯ : 075-672359  E-mail : nnarumol@wu.ac.th 

     7.1.   อาจารยผ์ูส้อน  
1) รศ.ดร.นฤมล มาแทน                 ปร.ด. (พฒันาผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร)  
2)   อ.ดร.ทนง เอีย่วศริ ิ                    ปร.ด. (วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร) 

8.  เงื่อนไขรายวชิา มฐีานะเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ขึน้ไป 

9.  สถานภาพของวชิา วชิาบงัคบั 

10. ชื่อหลกัสตูร หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเกษตร  

11.  วชิาระดบั ปรญิญาตร ี

12.   จ านวนชัว่โมงทีส่อน บรรยาย 4 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์(จ านวน 12 สปัดาห)์ 
การศกึษาดว้ยตนเอง 8 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์

13.   เน้ือหารายวชิา                  แหล่งทีม่าของการปนเป้ือนและอนัตราย  หลกัการสุขาภบิาลในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร การสุขาภิบาลคนและเครื่องมอื การจดัการของเสยี การท าความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมและ
ก าจดัสตัวร์งัควาน  สุขลกัษณะของบุคลากรในโรงงานอาหาร การจดัการโปรแกรมสุขาภบิาล มาตรฐานความปลอดภยั
ทางดา้นสขุาภบิาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และ กฎหมายว่าดว้ยสขุาภบิาลทางดา้นอาหาร     

                            Sources of food contaminant and hazard, principles of sanitation for food plant, 
personnel hygiene and process control, waste treatment, management of plant environment, cleaning in the food 
industry, pest control, food hygiene and plant sanitation, sanitation program, sanitation and safety standard in food 
industry and the food sanitation law 
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14. ประมวลการเรยีนรายวชิา  

  14.1  วตัถุประสงคท์ัว่ไป     นกัศกึษาจะมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัสขุาภบิาลอาหารทีด่ใีนโรงงานอุตสาหกรรม 
เรยีนรูถ้งึสิง่ทีท่ าใหเ้กดิอนัตรายและการก าจดัอนัตรายอนัเกดิจากสิง่ทีป้่องกนัไดภ้ายในโรงงานอุตสาหกรรม 
นอกจากนัน้ยงัเรยีนรูถ้งึระบบการจดัสขุาภบิาลทีถู่กตอ้งและวธิกีารจดัสขุาภบิาลใหเ้หมาะสมกบัโรงงานอตุสาหกรรม
นัน้ๆ 
        14.2 วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม     เมื่อสิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

 1)    ทราบแหล่งปนเป้ือน ระดบั ชนิด ผลกระทบและอนัตรายของสิง่ปนเป้ือน 
 2)    ทราบกฎ ขอ้บงัคบัและขอ้แนะน าซึง่มปีระโยชน์ต่อการจดัการการผลติและสขุาภบิาลโรงงาน 
 3)    ทราบวธิกีารก าจดัสิง่ปนเป้ือนและเลอืกใชว้ธิกีารท าความสะอาดไดเ้หมาะสม 
 4)    ทราบวธิกีารควบคมุสตัวแ์ละจดัการโรงงานทีถู่กตอ้ง 
 5)    เลอืกใชน้ ้าดื่ม น ้าใชแ้ละการจดัการเกีย่วกบัน ้าได้ 
 6)    ทราบลกัษณะการวางผงัโรงงานทีถู่กตอ้ง 
 7)    ทราบวธิกีารจดัการอนามยัสว่นบุคคลทีถู่กตอ้งและน ามาประยุกตใ์ชไ้ด ้
 8)   ทราบการจดัการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
9)    ทราบวธิกีารจดัการของเหลอืทิง้ 
10)   ทราบวธิกีารจดัการบรหิารสขุาภบิาลโรงงาน 

 11)   ทราบขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสขุาภบิาลและสิง่แวดลอ้มโรงงาน 
เน้ือหารายวชิาต่อสปัดาห์   
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สปัดาหท่ี์ วนัท่ี หวัข้อเรือ่ง ผูส้อน 

1 1-2 ส.ค.2561 
หลกัการสขุาภบิาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
แหล่งทีม่าของการปนเป้ือน 

รศ.ดร.นฤมล    

2 8-9 ส.ค.2561 
การปนเป้ือนและอนัตรายจากพยาธแิละโปรโตชวั การ
ปนเป้ือนและอนัตรายจากสารเคม,ี โลหะหนกั 

รศ.ดร.นฤมล    

3 15-16 ส.ค.2561 
การปนเป้ือนและอนัตรายสตัวร์บกวน,แมลงและยาฆา่แมลง 
สขุลกัษณะสว่นบุคคลและการป้องกนัการปนเป้ือนในอาหาร  

รศ.ดร.นฤมล    

4 22-23 ส.ค.2561 
คุณภาพน ้าดื่มและน ้าใชใ้นโรงงาน การท าความสะอาด
โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  

รศ.ดร.นฤมล    

5 29-30 ส.ค.2561 
วธิปีฏบิตัมิาตรฐานดา้นสขุาภบิาลส าหรบัอุตสาหกรรม
อาหาร 

อาจารย ์ดร.ทนง  

6 5-6 ก.ย.2561 หลกัเกณฑว์ธิกีารทีด่ใีนการผลติ อาจารย ์ดร.ทนง  

7 12-13 ก.ย.2561 การวางผงัโรงงาน อาจารย ์ดร.ทนง 

8 19-20 ก.ย.2561 
การวเิคราะหอ์นัตรายและการควบคุมจุดวกิฤตส าหรบั
อุตสาหกรรมอาหาร 

อาจารย ์ดร.ทนง 

9 26-27 ก.ย.2561 
การวเิคราะหอ์นัตรายและการควบคุมจุดวกิฤตส าหรบั
อุตสาหกรรมอาหาร(ต่อ) 

อาจารย ์ดร.ทนง 

10 3-4 ต.ค.2561 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุาภบิาลทางดา้นอาหาร อาจารย ์ดร.ทนง 

11 17-18 ต.ค.2561 มาตรฐานดา้นสขุาภบิาลอาหาร รศ.ดร.นฤมล    

12 24-25 ต.ค.2561 การจดัการและบ าบดัของเสยี รศ.ดร.นฤมล     
    
14.4  วธิกีารจดัการเรยีนการ
สอน 

 
1.  เขา้ฟงับรรยายและศกึษาเพิม่เตมิจากแหล่งความรูอ้ื่น ๆ 
2.  การอภปิลายกลุ่ม    

      14.5  สือ่การสอน -เอกสารประกอบการสอน 
-คอมพวิเตอร ์เครื่องฉาย LCD 
-Powerpoint และแผ่นใสภาพประกอบการบรรยาย 

      14.6  การวดัผลการเรยีน 
 

คะแนนเตม็ 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1  สอบกลางภาค/ความตัง้ใจ/งาน   50  คะแนน 
2  สอบปลายภาค/ความตัง้ใจ/งาน              50  คะแนน 
                   

          การประเมนิผลตามความเหมาะสมของคะแนนในกลุ่มผูเ้รยีน พรอ้มกบัวธิกีารใชส้ถติติดัเกรดซึง่อาจมรีะดบั
เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยเงื่อนไขในการตดัเกรด F คอืคะแนนรวมต ่ากว่า 50 คะแนนจาก 100 คะแนน 
การประเมนิผลการศกึษาของแต่ละรายวชิา จะใชผ้ลการประเมนิเป็นระดบัคะแนนตวัอกัษร ตามล าดบัขัน้   ซึง่มี
ความหมายและระดบัคะแนนของแต่ละล าดบัขัน้ดงัต่อไปนี้ 
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ระดบัคะแนนตวัอกัษร 
A 

  B+ 
B 

  C+ 
C 

  D+ 
D 
F 

ความหมาย 
              ผลการประเมนิขัน้ดเียีย่ม (Exellent) 
              ผลการประเมนิขัน้ดมีาก (Very Good) 
              ผลการประเมนิขัน้ด ี(Good) 
              ผลการประเมนิขัน้เกอืบด ี(Fairly Good) 
              ผลการประเมนิขัน้พอใช ้(Fair) 
              ผลการประเมนิขัน้อ่อน (Poor) 
              ผลการประเมนิขัน้อ่อนมาก (Very Poor) 
              ผลการประเมนิขัน้ตก (Fail) 

ระดบัคะแนน 
4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.00 

15.    หนงัสอืและเอกสารอ่านประกอบ 
1.   มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช..เอกสารการสอนชุดวิชา สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน. สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ. พมิพค์รัง้ที ่9. ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2539. 
2. มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. เอกสารการสอนชุดวิชา สุขศาสตรอ์ตุสาหกรรมพืน้ฐาน. สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ. พมิพค์รัง้ที ่3. ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2533.  
3. ศวิาพร ศวิเวชช. การสุขาภิบาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร. พมิพค์รัง้ที4่ ฉบบัปรบัปรุงแกไ้ข. 

กรุงเทพมหานคร: New Touch Media Corporation, 2536. 
4. สพุฒัน์ สจุ านงค.์ อนามยัชุมชน. พมิพค์รัง้ที4่. กรุงเทพมหานคร: บรษิทัโรงพมิพไ์ทยวฒันาพานิชจ ากดั, 

2541. 
5. สมศกัดิ ์ศรสีตัว.์ การออกแบบและการวางผงัโรงงาน. กรุงเทพมหานคร: บรษิทัดวงกมลสมยั จ ากดั, 2542. 
6. โทโมโซ โกบาตะ. แปลจาก 5Gen Shugi Nyuumon. โดยไพโรจน์ หลวงพทิกัษ์ และคณะ.  

กรุงเทพมหานคร: บรษิทัดวงกมลสมยั จ ากดั, 2542. 
7. มลูนิธบิณัฑติสภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย. GMOs ,มหสัจรรย ์  หรอื มหนัตภยัของ

สหสัวรรษ. กรุงเทพมหานคร. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต.ิ 2543.  
8. Dacamo, C. and others. A Compendium of Good Practices in Biotechnology. Great Britain: 

Butterworth-Heinemann Ltd, 1993. 
9. Harrigan, W.F. and Park, R.W.A. Making Safe Food: A management guide for microbiological 

quality. London: Academic Press Limited, 1991. 
 

10. Hayes, P.R. Food Microbiology and Hygiene. 2nd ed. London: Chapman and Hall, 2-6 Boundary 
Row, 1995. 

11. Jeffrey, W. and Vincoli, C.S.P. Basic Guide to Industrial Hygiene. Van Nostrand Reinhold, 1995. 
12. Loken, J. K. The HACCP Food Safety Manual. New York: Wiley, 1995. 
13. Marriott, N.G. Principles of Food Sanitation. 3rd ed. New York: Chapman and Hall, 1994. 
14. Troller, J. A. Sanitation in Food Processing. 2nd ed. San Diego: Academic Press Limited, 1993. 
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16. การประเมนิผลการเรยีนการสอน 
1) นกัศกึษาทุกคนเป็นผูป้ระเมนิผลการสอนของอาจารยท์ุกคน 
2) การประเมนิผลจะกระท าผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) ผลการประเมนิจากนกัศกึษานี้  อาจารยผ์ูส้อนสามารถตรวจสอบไดแ้ละน าไปปรบัปรงุการเรยีนการสอน

ใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 


