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รายละเอียดของรายวิชา

5073362 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
(Halal Food Production Industry)

ภาคเรียนที่ 1/2562

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
กรกฎาคม 2562

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา

โรงเรียนการเรือน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5073362 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
(Halal Food Production Industry)

2. จํานวนหนวยกิต

3 หนวยกิต 3(2-2-5)

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

3.2 ประเภทของรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะดาน) กลุมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ศวรรญา ปนดลสุข
4.2 อาจารยผูสอน
1) อ.ดร.ศวรรญา ปนดลสุข

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปที่ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
ไมมี

8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยวิทยาศาสตร ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
15 กรกฏาคม 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงหลักการพื้นฐานของการผลิตอาหารฮาลาล
2. มีความรูความเขาใจในการผลิตอาหารฮาลาล
3. สามารถผลิตอาหารฮาลาลไดอยางถูกตองตามหลักการ
4. มีความรูในเรื่องการจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกฏหมายที่เกี่ยวของ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ขอกําหนด และหลักการพื้นฐานของการผลิตอาหารฮาลาล การจัดการวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต และการฝกปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารฮาลาล การเก็บรักษา มาตรฐาน
อาหาร กฎหมายขอบั งคั บที่ เกี่ยวของกับ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และหนวยงานที่ควบคุ มและ
กํากับมาตรฐานอาหารฮาลาลในระดับชาติและนานาชาติ
Study definitions, regulations and fundamental principles of Halal food
production, raw material management, production processes and practices for Halal
food production, preservation and storage, food standards, laws and regulations
related to Halal food industry as well as relevant domestic and international Halal
food regulatory agencies

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา (Office Hour) จํานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห
และประกาศใหผูเรียนทราบ และนอกจากนั้นยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ e-mail
ดวยโดยบอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ผู เรี ย นต อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี สั ม มาคารวะ รู จั ก กาละเทศะ รับ ผิ ด ชอบต อ ตนเอง
วิชาชีพ สังคม และทําหนาที่เปนพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น
มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมตองครอบคลุม
1) เข าใจและซาบซึ้งในวัฒ นธรรมไทย ตระหนักในคุณ คาของระบบคุณ ธรรม จริย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภ าวะความเปน ผูนําและผูตาม สามารถทํ างานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
4) สามารถวิ เคราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใชค วามรูท างเทคโนโลยี ตอ บุ ค คล
องคกรสังคม และสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
2) การเปนแบบอยางที่ดีของอาจารย
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน
2) ประเมินโดยอาจารยจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
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2. ความรู

2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตรดาน
การประกอบอาหารและการบริ ก าร รวมทั้ งเทคโนโลยี ก ารแปรรู ป อาหารที่ เกี่ ย วข อ ง สามารถ
ประยุกตใชความรู และทักษะความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น มี
ความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค
ความรู ที่ ตนมี อยู ให สู งขึ้ น ไป เพื่ อพั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นาสังคมและประเทศชาติ ดั งนั้ น
มาตรฐานดานความรูตองครอบคลุม
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิ ตศาสตรพื้น ฐาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพื้นฐาน
บริหารจัดการและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีค วามรูแ ละความเข าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีแ ละปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางเทคโนโลยี
 3) มีความรูในวิธีการและการใชเครื่องมือดานเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสมในการทํางาน
 4) สามารถบูรณาการความรูดานเทคโนโลยีกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
 5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริง
ได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) การใหภาพรวมของความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังบทเรียนพรอม
กับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยงความรูจากวิชาหนึ่งไปสูอีกวิชาหนึ่ง ในระดับที่
สูงขึ้น
2) ใชการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาสาระ ไดแก การบรรยาย การทบทวน
การฝกแกโจทยปญหา และเทคนิคการสอนอื่นๆ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การเรียนแบบรวมมือ
การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน การเรียนโดยการคนควาดวยตนเอง
3) การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมิน จากผลงานระหวางภาค เชน การบาน การเขียนรายงาน การสอบยอย การ
นําเสนอรายงานการคนควาหนาชั้น
2) ประเมินจากการสอบขอเขียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ผู เรีย นต องมี ทักษะในการคิดวิเคราะห อยางเป น ระบบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
สามารถเลือกวิธีการแกไขปญหาตางๆ ในการประกอบวิชาชีพไดอยางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานดาน
ทักษะทางปญญาตองครอบคลุม
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1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา และความตองการทางดาน
เทคโนโลยี
 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาทางดานเทคโนโลยีไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ น ในการปรั บ ใช อ งค ค วามรู ท างด า นเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
 5) สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูทางดานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อ
การเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) การแนะนําและฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคเมื่อเริ่มเขาศึกษา เริ่มจากโจทยที่งาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแกปญหาจากโจทยปญหาและกรณีศึกษา หรือสถานการณจําลอง
3) การจัดใหมีรายวิชาที่เสริมสรางการพัฒนาทักษะทางเชาวนปญญา ใหไดฝกคิดวิเคราะห
สังเคราะหความรูใหมจากความรูเดิมดานตางๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา ไดแก วิชาการวิจัยและ
พัฒนาอาหาร การวางแผนรายการอาหาร เปนตน
4) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่เปดโอกาสใหมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได
มากขึ้น
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากผลงานการแกไขปญหาที่ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินโดยการสอบขอเขียนดวยโจทยที่ตองใชทักษะทางปญญา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผูเรียนตองมีทักษะในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข มีมนุษยสัมพันธและมี
ความสามารถในการทํ างานรว มกั บ ผูอื่น มีทั กษะในดานการทํ างานเป น หมูคณะ สามารถบริห าร
จัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม มีจิตสํานึกรักองคกรและเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ดังนั้น
มาตรฐานดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบตองครอบคลุม
 1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสื่อสาร
ตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
 3) สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการพัฒ นาการเรีย นรูทางด านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคกร
 5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานดานเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดลอมและพลังงาน
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ใช ก ารการสอนแบบกลุ ม ร ว มมื อ ซึ่ งต อ งแนะนํ ากฎ กติ กา มารยาท บทบาทความ
รับผิดชอบของแตละคนในการเรียนรูรวมกัน
2) มอบหมายการทํางานแบบกลุมยอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุม และตําแหนงหนาที่ใน
กลุม
3) ยกตัวอยางผลกระทบของทักษะดานนี้ที่มีตอตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชา
เรียน
4.3 กลยุ ท ธการประเมิ น ผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพั น ธร ะหวางบุค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุม สรุปผลการประเมินโดยใชเสียง
สวนใหญ
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูเรียนตองมีทักษะในการสืบคนและวิเคราะหขอมูล มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และ
ใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศได เป น อย างดี สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี ตางๆ ในการสรางสรรคผ ลงานไดอ ยาง
เหมาะสม สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม
และสถานการณโลกได ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศตองครอบคลุม
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
 2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
 3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา และลายลักษณอักษร และ
การสื่อความหมาย เลือกใชสื่อในการนําเสนอที่เหมาะสม
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5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ตองใชทักษะในการวิเคราะห หรือคํานวณในทุกรายวิชาที่ตองฝกทักษะ
โดยผูสอนตองแนะนําวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแกพรอมใหคําแนะนํา
2) มอบหมายงานที่ตองมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสืบคนขอมูลดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแตละบุคคล
2) ประเมินจากการสอบขอเขียนในการแกโจทยปญหาเชิงตัวเลข ที่ไมเคยพบมากอน
3) ประเมินทักษะการสื่อสารดวยภาษาเขียนจากรายงานแตละบุคคล หรือรายงานกลุมใน
สวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
ผู เรี ย นต องมี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ในการใช เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ และเทคโนโลยี เกี่ ย วข อ งกั บ การ
ประกอบอาหารและการแปรรูปอาหารได สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบ
การทํ า งาน สามารถประยุ ก ต ใช เทคโนโลยี ต า งๆ ในการทํ า งานรู ป แบบโครงงาน และในสถาน
ประกอบการได ดังนั้น มาตรฐานดานทักษะการปฏิบัติงานตองครอบคลุม
1) มีทักษะปฏิ บัติ การใชเครื่องมือและอุปกรณ พื้น ฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวของไดอยางถูกตองและปลอดภัย
 2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทํางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ใช ก ารเรี ย นการสอนแบบ work based learning เพื่ อ ฝ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ในการใช
เครื่องมือ อุ ป กรณ และเทคโนโลยีที่เกี่ย วของกับ การประกอบอาหาร และการแปรรูป อาหารจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินทักษะปฏิบัติในการใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการคํานวณ จากการแกโจทยปญหาที่
ไดรับมอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
หัวขอ/ รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
ปฐมนิเทศและแนะนําลักษณะ
4
วิชา การจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล
บ ท ที่ 1: ค วาม ห ม าย ข อ
กําหนด และหลักการพื้นฐาน
การผลิตอาหาร ฮาลาล
2

3

4

5

บทที่ 2: หน วยงานที่ ค วบคุ ม
และกํ า กั บ มาตรฐานอาหาร
ฮ าล าล ใน ระดั บ ช าติ แ ล ะ
นานาชาติ
- คณะกรรมการกลางอิสลาม
แหงประเทศไทย
- Organization of
Islamic Cooperation (OIC)
- International halal
integrity Alliance
บทที่ 3: มาตรฐานการผลิ ต
ข อ งอุ ต ส าห ก รรม อ าห าร
ฮาลาล
- มกอช. 8400-2550
- มอก. 1701-2541
- Halal-GMP
บทที่ 3: มาตรฐานการผลิ ต
ข อ งอุ ต ส าห ก รรม อ าห าร
ฮาลาล
- Halal-HACCP (HAL-Q)

4

บทที่ 3: มาตรฐานการผลิ ต
ของอุตสาหกรรมอาหาร ฮา
ลาล
- การใช วิ ท ยาศาสตร แ ละ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
1. ปฐมนิ เทศรายละเอี ย ดวิ ช า
ตามคู มื อ แนะนํ า หนั ง สื อ อ า น
เสริ ม บทเรี ย น และเว็ บ ไซด ที่
เกี่ยวของ
2. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น
เรียน
3. อาจารย ต อบข อ ซั ก ถามและ
สรุปประเด็น
1. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น
เรียน
2. ก ารวิ เ ค ราะห ป ระเด็ น ใน
ขอกําหนดตางๆ
3. อาจารยสรุปประเด็น

ผูสอน
อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

4

1. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น อ.ดร.ศวรรญา
เรียน
ปนดลสุข
2. แบงกลุมทําระบบ Halal-GMP
3. อาจารยสรุปประเด็น

4

1. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น
เรียน
2. แบ งกลุ ม ทํ าระบ บ HalalHACCP
3. อาจารยสรุปประเด็น
1. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น
เรียน
2. การยกตั วอย า งกรณี ศึ กษาให
นักศึกษาวิเคราะห และอภิปราย

อ.ดร.ศวรรญา
ปนดลสุข

อ.ดร.ศวรรญา
ปนดลสุข

9
สัปดาห
ที่
6

หัวขอ/ รายละเอียด
เท ค โน โล ยี เพื่ อ ม าต รฐาน
อาหารฮาลาล
บทที่ 4: การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต
- ระ บ บ แ ล ะ ก ารจั ด ก าร
วั ต ถุ ดิ บ จ า ก สั ต ว ร ะ ดั บ
อุตสาหกรรม

จํานวน
ชั่วโมง
4

7

บทที่ 4: การจั ด การวั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการผลิต
- วั ต ถุ ดิ บ จากสั ต ว ผั ก และ
ผลไม และเครื่องปรุงรส

4

8

บทที่ 5: บทปฏิ บั ติ ก ารการ
ผลิตอาหารฮาลาล
- เครื่องแกงชนิดตางๆ

4

9

บทที่ 5: บทปฏิ บั ติ ก ารการ
ผลิตอาหารฮาลาล
- อาหารไทย

4

10

บทที่ 5: บทปฏิ บั ติ ก ารการ
ผลิตอาหารฮาลาล
- อาหารยุโรป

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
ผลรวมกัน
3. อาจารยสรุปประเด็น
1. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น
เรียน
2. การยกตั วอย า งกรณี ศึ กษาให
นักศึกษาวิเคราะห และอภิปราย
ผลรวมกัน
3. อาจารยสรุปประเด็น
1. การบรรยาย อภิ ป รายในชั้ น
เรียน
2. การยกตั วอย า งกรณี ศึ กษาให
นักศึกษาวิเคราะห และอภิปราย
ผลรวมกัน
3. อาจารยสรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิตเครื่องแกง
ฮาลาลชนิดตางๆ
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิตอาหารไทย
ฮาลาล ไดแก กวยเตี๋ยวแกง น้ํายา
ปู และมัสมัน่ ไก
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิตอาหาร
ยุโรปฮาลาล ไดแก สตูวไก และ
สลัดมันฝรั่ง
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา

ผูสอน

อ.ดร.ศวรรญา
ปนดลสุข

อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

ผ ศ .ด ร.น ฤ ม ล
นันทรักษ
และ
อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

ผ ศ .ด ร.น ฤ ม ล
นันทรักษ
และ
อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

อ .ธ นิ ก า น ต
นับวันดี
และ
อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

10
สัปดาห
ที่

หัวขอ/ รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

11

บทที่ 5: บทปฏิ บั ติ ก ารการ
ผลิตอาหารฮาลาล
- อาหารจานวาง

4

12

บทที่ 5: บทปฏิ บั ติ ก ารการ
ผลิตอาหารฮาลาล
- ผลิตภัณฑเบเกอรี่

4

13

บ ท ที่ 5: บ ท ป ฏิ บั ติ ก า ร
ผลิตภัณฑเนื้อสัตวฮาลาล
- การผลิ ต ไส ก รอกไก และ
ลูกชิ้นไก

4

14

บทที่ 6: บทปฏิบัติการการใช
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ทางอาหารเพื่อการผลิต และ
พัฒนาอาหาร ฮาลาล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิตอาหารจาน
วางฮาลาล ไดแก กะหรี่พัฟไก
และปน ขลิบไสปลา
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิต
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ฮาลาล ไดแก
ขนมปงไสกรอกไก ขนมปงลูกเกด
และขนมปงไกหยองน้ําพริกเผา
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวฮาลาล ไดแก ไสกรอกไก
และลูกชิน้ ไก
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
1. ปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ
เนื้อสัตวฮาลาล ไดแก ไสกรอกไก
และลูกชิน้ ไก
2. สังเกตความรับผิดชอบ การ

ผูสอน

อ .ธ นิ ก า น ต
นับวันดี
และ
อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข

ผศ.ดร.นราธิป
ปุณเกษม และ
อ.ดร. ศวรรญา
ปนดลสุข

อ.ดร. วีระ พุม
เกิด และ
อ.ดร. ศวรรญา
ปนดลสุข

อ.ดร.ศวรรญ า
ปนดลสุข
และ
อ.ปยวรรณ อยูดี

11
สัปดาห
ที่

15

หัวขอ/ รายละเอียด
- การผลิ ต อาหารฮาลาลกึ่ ง
สําเร็จรูป

จํานวน
ชั่วโมง

ศึกษาดูงาน

16

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

กิจกรรม
ผลการ
ที่
เรียนรู
1
คุณธรรม
และ
จริยธรรม
2

3

4

รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
และสื่อที่ใช
ทํางานเปนกลุมของนักศึกษา
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารยตอบขอซักถามและ
สรุปประเด็น
4
1. ศึกษาดูงานศูนยวิทยาศาสตรฮา อ.ดร.ศวรรญ า
ลาล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปนดลสุข
2. สังเกตความรับผิดชอบ และ
ความตั้งใจ
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4. อาจารย และวิทยากรตอบขอ
ซักถามและสรุปประเด็น
สอบปลายภาค

วิธีการประเมินผล
ผูเรียน
2) มีวินัย ตรงตอเวลา
การเขาชั้นเรียน
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม แบบฝกหัด และรายงาน
เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ ขององคกรและ
สังคม
ความรู
2) มีความรูและความเขาใจ
การสอบกลางภาค/สอบ
เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้ง ปลายภาค
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
การทดสอบระหวาง
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
เรียน
ดานทางเทคโนโลยี
การทําปฏิบัติการ
ทักษะทาง
4) มีจินตนาการและความ
การสอบกลางภาค
ปญญา
ยืดหยุนในการปรับใชองค
การสอบปลายภาค
ความรูทางดานเทคโนโลยีที่
การทําปฏิบัติการ
เกี่ยวของอยางเหมาะสมใน
การนําเสนองานหนาชั้น
การพัฒนานวัตกรรมหรือตอ เรียน
ยอดองคความรูจากเดิมได
สังเกตพฤติกรรมการ
อยางสรางสรรค
รวมอภิปราย
ทักษะ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ การทําปฏิบัติการ
ความสัมพันธ ดานความปลอดภัยในการ
การนําเสนองานหนาชั้น

สัปดาหที่
ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การประเมินผล
15%

1-11

20%

1-16

20%

1-15

10%

12
กิจกรรม
ที่

5

6

ผลการ
เรียนรู
ระหวาง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

วิธีการประเมินผล
ผูเรียน
ทํางานดานเทคโนโลยีและการ เรียน
รักษาสภาพแวดลอมและ
สังเกตพฤติกรรมการ
พลังงาน
รวมอภิปราย และการ
นําเสนอหนาชั้นเรียน
4) มีทักษะในการสื่อสาร การ การทํารายงาน
นําเสนอขอมูล ทั้งทางวาจา
ปฏิบัติการ
และลายลักษณอักษร และการ สังเกตการมีสวนรวมใน
สื่อความหมาย เลือกใชสื่อใน กิจกรรมการเรียน การ
การนําเสนอที่เหมาะสม
รวมอภิปราย สืบคน
ขอมูลเพื่อนําเสนอ
แบบฝกหัด
รายงาน
2) มีทักษะในการบริหาร
สอบปฏิบัติ
จัดการ วางแผน การบริหาร การสังเกตระหวางทํา
ความเสีย่ ง รวมทั้งการ
ปฏิบัติการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ทํางานอยางตอเนื่อง

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

1-15

15%

12-15

20%

3. การประเมินผลการศึกษา

เกณฑการประเมินใหระดับผลการเรียนตามชวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

ชวงคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
ต่ํากวา 50

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก

ศวรรญา ปน ดลสุข (2562). เอกสารประกอบการเรียนรายวิ ชาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
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2. เอกสารและขอมูลแนะนํา

1) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ. 2550. อาหารฮาลาล. มกอช. 8400-2550.
2) วิ นั ย ดะห ลั น . 2010. Hal-Q มาตรฐานอาหารฮาลาลมุ งสู ม าตรฐานอาหารระดั บ โลก. For
Quality Magazine. vol. 16 (2010): 76-78.
3) วิ วั ฒ น หวั งเจริ ญ . 2549. วิ ช า ทอ 491 การศึ ก ษาหั ว ข อ สนใจ1 อาหารฮาลาล. ภาควิ ช า
เทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ, เชียงใหม
3. หนังสือ เอกสาร และขอมูลอางอิง ที่แนะนํา
1) General guideline for use of the term halal CAC/GL 24-1997. 2010.
2) นันทนา ปรมานุศิษฐ. 2559. อาหารฮาลาล. กรุงเทพมหานคร. อมรินทร.
3) สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย. 2551. คูมือแนะนําฮาลาล-ฮารอม. กรุงเทพฯ
4) แสงแดด. 2547. อาหารมุสลิม. กรุงเทพมหานคร. สํานักพิมพแสงแดด.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ใหนักศึกษาทุกคนประเมิ นประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอก
ห อ งเรี ย น สิ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน ซึ่ งมี ผ ลกระทบต อ การเรี ย นรู และผลการเรี ย นรู ที่ ได รั บ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยนักศึกษา และคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยหลักสูตรฯ ที่สังเกต
ขณะสอน และสัมภาษณตัวแทนนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสู ตรฯ กําหนดใหอาจารยผูส อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิ น
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํารายงานตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนด ในทุกภาคการศึกษา นอกจากนั้น
หลักสูตรฯ สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนและ/หรือการทําวิจัยในชั้นเรียน
รวมทั้งมีการประชุมอาจารยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาในการเรียนรูของผูเรียนและรวมกันหาแนวทางแกไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชา
หลักสูต รฯ และโรงเรียนการเรือนมี คณะกรรมการประเมิน การสอนทําหน าที่ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียนในแตละรายวิชา โดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําขอมูลจากการประเมินผล และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มาวางแผนการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหมีคุณภาพมากขึ้น

