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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
โรงเรียนการเรือน/ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หมวดที่ 1 ขOอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

5074321 ธุรกิจอาหารฮาลาล
(Halal Food Business)

2. จำนวนหนCวยกิต

3 หนXวยกิต 3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเฉพาะด^าน) กลุXมวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (กลุXมวิชาบังคับ)

4. อาจารยIผูKรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยIผูKสอน

4.1 อาจารยKผูMรับผิดชอบรายวิชา อาจารย_กันต_กนิษฐ_ จงรัตนวิทย_
4.2 อาจารยKผูMสอน
1) อาจารย_กันต_กนิษฐ_ จงรัตนวิทย_
2) ผศ.ดร.สุวรรณา พิชัยยงค_วงศ_ดี

5. ภาคการศึกษา ชั้นปRที่เรียน
ภาคฤดูร^อน/ชั้นปiที่ 2

6. รายวิชาที่ตKองเรียนมากCอน (Pre-requisites) (ถKามี)
ไมXมี

7. รายวิชาที่ตKองเรียนพรKอมกัน (Co-requisites) (ถKามี)
ไมXมี
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8. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย_วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยี ถนนสิรินธร

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลCาสุด
พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ_งหมายและวัตถุประสงคb
1. จุดมุCงหมายของรายวิชา

1.1 พุทธิพิสัย (ความรู^ทั่วไปและวิชาชีพที่ได^รับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อให^นักศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญ บทบัญญัติ หลักการปฏิบัติที่ถูกต^อง
ในการประกอบอาหารฮาลาล สถานการณ_ และสภาพตลาดของอาหารฮาลาลทั้งในประเทศไทย
และตXางประเทศ
1.1.2 เพื่อให^นักศึกษามีความรู^เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข^องกับการนำเข^าและสXงออกอาหาร ฮาลาลของไทยและประเทศที่
เกี่ยวข^อง รวมทั้งกรณีศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ_อาหารฮาลาลและธุรกิจที่เกี่ยวข^อง
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช^ IT ที่ได^รับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อให^นักศึกษามีความสามารถและเข^าใจถึงความสำคัญ บทบัญญัติ หลักการปฏิบัติ
ที่ถูกต^องในการประกอบอาหารฮาลาล สถานการณ_ และสภาพตลาดของอาหารฮาลาลทั้งใน
ประเทศไทยและตX า งประเทศ ขั ้ น ตอนการขอรั บ รองมาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข^องกับการนำเข^าและสXงออกอาหาร ฮาลาลของไทยและประเทศที่เกี่ยวข^อง
รวมทั้งกรณีศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ_อาหารฮาลาลและธุรกิจที่เกี่ยวข^อง โดยสามารถบูรณาการการ
เรียนรู^รXวมกับการทำงานได^อยXางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อให^นักศึกษามีทักษะการปฏิบตั ิที่ถูกต^องในการประกอบอาหารฮาลาล
1.2.3 เพื่อให^นักศึกษามีทักษะด^านการใช^เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค^นข^อมูลงานวิจัย
หรือตำราที่เกี่ยวข^องกับธุรกิจอาหารฮาลาล
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได^รบั จากกิจกรรมการเรียนการสอน)
1.3.1 นักศึกษามีความรับผิดชอบในงานที่ได^รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีตXอการเรียนรู^
1.3.2 นักศึกษาสามารถนำความคิดที่ได^ไปใช^ในการประกอบอาชีพ และแก^ปvญหาเพื่อ
สXวนรวมในอนาคต

2. วัตถุประสงคIในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา

ควรมีการทดสอบยXอยในชั้นเรียนเพิม่ มากขึ้นเพื่อกระตุ^นให^นักศึกษาทำความเข^าใจในบทเรียน
มากXอนลXวงหน^า และปรับปรุงเนื้อหาให^ทันสมัยกับเหตุการณ_ปvจจุบัน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพตลาดอาหารฮาลาลในปvจจุบันทั้งในประเทศไทย และตXางประเทศ ขั้นตอนการ
ขอรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข^องกับการนำเข^าและสXงออกอาหาร
ฮาลาลของไทยและประเทศที่เกี่ยวข^อง รวมทั้งกรณีศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ_อาหารฮาลาลและธุรกิจที่
เกี่ยวข^อง
Study current market of Halal food in Thailand and international, procedure of Halal
food standard system, import and export law and regulations of Halal food of Thailand
and other counties, as well as case study of process and business for Halal food product

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชKตCอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมงตXอภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไมXมี

ปฏิบตั ิการ
ไมXมี

การศึกษาด^วยตนเอง
90 ชั่วโมงตXอภาคการศึกษา

3. จำนวนชั่วโมงตCอสัปดาหIที่อาจารยIใหKคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกCนักศึกษา
เปkนรายบุคคล
2 ชั่วโมง/สัปดาห_

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูOของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 ผลการเรียนดMานคุณธรรม จริยธรรม
ผู^เรียนต^องมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู^จักกาละเทศะ รับผิดชอบตXอตนเอง วิชาชีพ สังคม
และทำหน^าที่เป‡นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนภายใต^จรรยาบรรณวิชาชีพ ด^วยความซื่อสัตย_
สุจริตและเสียสละเพื่อการดำรงชีวิตอยูXในสังคมได^อยXางราบรื่นและมีความสุข ดังนั้น มาตรฐานด^านคุณธรรม
จริยธรรมต^องครอบคลุม
 1) เข^ า ใจและซาบซึ ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ คX า ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตย_สุจริต
2) มีวินัย ตรงตXอเวลา รับผิดชอบตXอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข^อบังคับตXางๆ
ขององค_กรและสังคม
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3) มีภาวะความเปQนผูMนำและผูMตาม สามารถทำงานเปQนหมูTคณะ สามารถแกMไขขMอขัดแยMง
ตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟYงความคิดเห็นของผูMอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคTา และ
ศักดิ์ศรีของความเปQนมนุษยK
 4) สามารถวิเคราะหKและประเมินผลกระทบจากการใชMความรูMทางเทคโนโลยีตTอบุคคล
องคKกรสังคม และสิ่งแวดลMอม
 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะ ผู^ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข^าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตXละสาขาตั้งแตXอดีตจนถึงปvจจุบัน
1.2 กลยุทธKการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน โดยใช^การสอนแบบสื่อสารสองทาง เป‹ดโอกาสให^นักศึกษามี
การตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข^องกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนใน
โอกาสตXางๆ
2) การเป‡นแบบอยXางที่ดีของอาจารย_ เพื่อสร^างความตระหนักให^นักศึกษาเห็นความสำคัญ และ
คุณคXาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย_สุจริต
1.3 กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรูMดMานคุณธรรม จริยธรรม
1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู^ด^วยตนเอง กXอนและหลังเรียน ในเรื่องการมีวินัยตXอการเรียน
การตรงตXอเวลาในการเข^าชั้นเรียน และการสXงรายงาน
2) ประเมิ น โดยอาจารย_ จ ากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการแสดงออกตามปกติ ข องนั ก ศึ ก ษาที่
แสดงออกในชั้นเรียน และในโอกาสที่หลักสูตร/คณะจัดกิจกรรมตXางๆ ที่เกี่ยวข^องทางด^านคุณธรรม
และจริยธรรม การมีสัมมาคารวะตXอผู^อาวุโส และอาจารย_


2. ความรูK

2.1 ผลการเรียนรูMดMานความรูM
ผู^เรียนต^องมีความรู^ ความเข^าใจในภาคทฤษฎี และทักษะเชิงปฏิบัติ สมรรถนะในศาสตร_ด^านการ
ประกอบอาหารและการบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารที่เกี่ยวข^อง สามารถประยุกต_ใช^ความรู^
และทักษะความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตXอในระดับสูงขึ้น มีความใฝŽรู^ในองค_ความรู^
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยXางตXอเนื่อง สามารถพัฒนาองค_ความรู^ที่ตนมีอยูXให^สูงขึ้นไป
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น มาตรฐานด^านความรู^ต^องครอบคลุม
1) มีความรูแ^ ละความเข^าใจทางคณิตศาสตร_พื้นฐาน วิทยาศาสตร_และเทคโนโลยีพื้นฐาน บริหาร
จัดการและเศรษฐศาสตร_ เพื่อการประยุกต_ใช^กับงานทางด^านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข^องและการสร^าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
 2) มีความรูMและความเขMาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดMานทางเทคโนโลยี
3) มีความรู^ในวิธีการและการใช^เครื่องมือด^านเทคโนโลยีได^อยXางเหมาะสมในการทำงาน
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4) สามารถบูรณาการความรูMดMานเทคโนโลยีกับความรูMในศาสตรKอื่นๆ ที่เกี่ยวขMองไดM
อยTางเหมาะสม เชTน โปรแกรมคอมพิวเตอรK เปQนตMน
 5) สามารถใช^ความรู^และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต_แก^ไขปvญหาในงานจริง
ได^
2.2 กลยุทธKการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานความรูM
1) การให^ ภ าพรวมของความรู^ กX อ นเข^ า สูX บ ทเรี ย น การสรุ ป ย้ ำ ความรู^ ใ หมX ห ลั ง บทเรี ย น
พร^อมกับเชื่อมโยงความรู^ใหมXกับความรู^เดิม การเชื่อมโยงจากความรู^วิชาหนึ่งไปสูXอีกวิชาหนึ่งใน
ระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช^วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2) ใช^ ก ารสอนหลายรู ป แบบตามลั ก ษณะของเนื้ อ หาสาระ ได^ แ กX การสอนบรรยาย การ
ทบทวน การฝ• กปฏิ บัติการโดยให^ บูรณาการความรู^จากศาสตร_ที่ได^เรียนมา และเทคนิ คการสอน
อื่นๆ ที่เน^นผู^เรียนเป‡นสำคัญ เชXน การเรียนแบบรXวมมือ การเรียนแบบใช^ปvญหาเป‡นฐานการเรียน
โดยการค^นคว^าด^วยตนเอง เชXน การค^นคว^าทางอินเตอร_เน็ต เป‡นต^น
3) การถาม-ตอบปvญหาทางวิชาการในห^องเรียนที่เกี่ยวข^องกับรายวิชา
2.3 กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรูMดMานความรูM
1) ประเมินจากผลงานระหวXางภาค เชXน การบ^าน การเขียนรายงาน การสอบยXอย
2) ประเมินจากการสอบข^อเขียน ได^แกX การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค รวมทั้ง
การสอบปฏิบัติ


3. ทักษะทางปlญญา

3.1 ผลการเรียนรูMดMานทักษะทางปYญญา
ผู^เรียนต^องมีทักษะในการคิดวิเคราะห_อยXางเป‡นระบบ มีความคิดริเริ่มสร^างสรรค_ และสามารถ
เลือกวิธีการแก^ไขปvญหาตXางๆ ในการประกอบวิชาชีพได^อยXางเหมาะสม ดังนั้น มาตรฐานด^านทักษะทาง
ปvญญาต^องครอบคลุม
1) มีความคิดอยXางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห_ และสรุปประเด็นปvญหาและความต^องการทางด^าน
เทคโนโลยี
 3) สามารถคิด วิเคราะห_ และแก^ไขปvญหาทางด^านเทคโนโลยีได^อยXางมีระบบ รวมถึงการใช^
ข^อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได^อยXางมีประสิทธิภาพ
 4) มี จ ิ น ตนาการและความยื ด หยุ T น ในการปรั บ ใชM อ งคK ค วามรู M ท างดM า นเทคโนโลยี ที่
เกี่ยวขMองอยTางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตTอยอดองคKความรูMจากเดิมไดMอยTางสรMางสรรคK
 5) สามารถสืบคMนขMอมูลและแสวงหาความรูMทางดMานเทคโนโลยีเพิ่มเติมไดMดMวยตนเอง
เพื่อการเรียนรูMตลอดชีวิตและทันตTอการเปลี่ยนแปลงทางองคKความรูMและเทคโนโลยีใหมTๆ
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3.2 กลยุทธKการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะทางปYญญา
1) การแนะนำและฝ•กกระบวนการคิดอยXางสร^างสรรค_เมื่อเริ่มเข^าศึกษา เริ่มจากโจทย_ที่งXาย
และเพิ่มความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้นในรายวิชาที่เหมาะสม
2) การมอบหมายงานการแก^ปvญหาจากโจทย_ปvญหาและกรณีศึกษาหรือสถานการณ_จำลอง
เพื่อให^นักศึกษาได^ทำการคิดวิเคราะห_ เพือ่ แก^ไขปvญหา และเสนอแนว
3) การสอนแบบเน^นผู^เรียนเป‡นสำคัญ ที่เป‹ดโอกาสให^มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได^มาก
ขึ้น เชXน ให^มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกับสภาพตลาดอาหารฮาลาลในปvจจุบันทั้งใน
ประเทศไทย และตXางประเทศเทียบเคียงเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เรียนในรายวิชา
3.3 กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรูMดMานทักษะทางปYญญา
1) ประเมินจากผลงานการแก^ปvญหาที่ได^รับมอบหมาย โดยการตอบปvญหาและการแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคล และกลุXม
2) ประเมินโดยการสอบข^อเขียนด^วยโจทย_ที่ต^องใช^ทักษะทางปvญญา ได^แกX การสอบข^อเขียน
กลางภาค และปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธIระหวCางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูMดMานทักษะความสัมพันธKระหวTางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผู^เรียนต^องมีทักษะในการอยูXรXวมกับผู^อื่นในสังคมได^อยXางมีความสุข มีมนุษยสัมพันธ_และมี
ความสามารถในการทำงานรXวมกับผู^อื่น มีทักษะในด^านการทำงานเป‡นหมูXคณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทำงานได^อยXางเหมาะสม มีจิตสำนึกรักองค_กรและเป‡นผู^มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดังนั้น มาตรฐานด^าน
ทักษะความสัมพันธ_ระหวXางตัวบุคคลและความรับผิดชอบต^องครอบคลุม
 1) สามารถสื ่ อ สารกั บ กลุ T ม คนที ่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั ้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตTางประเทศไดMอยTางมีประสิทธิภาพ สามารถใชMความรูMในสาขาวิชาชีพทางดMานเทคโนโลยี
สื่อสารตTอสังคมไดMในประเด็นที่เหมาะสม
 2) สามารถเป‡นผู^ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก^ไขสถานการณ_เชิงสร^างสรรค_ทั้งสXวนตัวและ
สXวนรวม พร^อมทั้ง แสดงจุดยืนอยXางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุXม รวมทั้งให^ความชXวยเหลือ
และอำนวยความสะดวกในการแก^ไขปvญหาสถานการณ_ตXางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู^ทางด^านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง
และสอดคล^องกับทางวิชาชีพอยXางตXอเนื่อง
 4) รู M จ ั ก บทบาท หนM า ที ่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการทำงานตามที ่ ม อบหมาย ทั ้ ง งาน
บุคคลและงานกลุTม สามารถปรับตัวและทำงานรTวมกับผูMอื่นทั้งในฐานะผูMนำและผูMตามไดMอยTางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดMอยTางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองคKกร
5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด^านความปลอดภัยในการทำงานด^านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล^อมและพลังงาน
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4.2 กลยุทธKการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะความสัมพันธKระหวTางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) ใช^การสอนแบบกลุXมรXวมมือ ซึ่งต^องแนะนำกฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แตXละคนในการเรียนรู^รXวมกัน
2) มอบหมายการทำงานแบบกลุXมยXอย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุXมและตำแหนXงหน^าที่ในกลุXม
เพื่อสร^างปฏิสัมพันธ_ของนักศึกษาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงปฏิบัติการ
3) ยกตัวอยXางผลกระทบของทักษะด^านนี้ที่มีตXอตนเองและสังคมสอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 กลยุ ท ธK ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู M ด M า นทั ก ษะความสั ม พั น ธK ร ะหวT า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุXม สรุปผลการประเมินโดยใช^เสียงสXวน
ใหญX
2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนรายบุคคล และรายกลุXม

5. ทักษะการวิเคราะหIเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชKเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ผลการเรียนรูMดMานทักษะการวิเคราะหKเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชMเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู^เรียนต^องมีทักษะในการสืบค^นและวิเคราะห_ข^อมูล มีความสามารถในการติดตXอสื่อสาร และใช^
ภาษาไทย ภาษาตXางประเทศ และศัพท_ทางเทคนิคในการติดตXอสื่อสาร รวมถึงการใช^เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได^เป‡นอยXางดี สามารถประยุกต_ใช^เทคโนโลยีตXางๆ ในการสร^างสรรค_ผลงานได^อยXางเหมาะสม สามารถใช^
เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตามความก^าวหน^าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ_โลกได^ ดังนั้น
มาตรฐานด^านทักษะการวิเคราะห_เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช^เทคโนโลยีสารสนเทศต^องครอบคลุม
1) มีทักษะในการใช^คอมพิวเตอร_ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข^องกับวิชาชีพได^เป‡นอยXางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห_ข^อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร_หรือการแสดงสถิติประยุกต_ตXอการ
แก^ปvญหาที่เกี่ยวข^องได^อยXางสร^างสรรค_
 3) สามารถประยุกตKใชMเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดMอยTางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
 4) มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอขMอมูล ทั้งทางวาจาและลายลักษณKอักษร และการ
สื่อความหมาย เลือกใชMสื่อในการนำเสนอที่เหมาะสม
5) สามารถใช^ เ ครื ่ อ งมื อ การคำนวณและเครื ่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี เพื ่ อ ประกอบวิ ช าชี พ
ในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข^องได^
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5.2 กลยุทธKการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะการวิเคราะหKเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชMเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มอบหมายงานที่ต^องมีการเรียบเรียงนำเสนอเป‡นภาษเขียน และที่ต^องมีการนำเสนอด^วย
วาจาทั้งแบบปากเปลXาและใช^สื่อประกอบการนำเสนอ
2) มอบหมายงานที่ต^องมีการสืบค^นข^อมูลโดยใช^เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรูMดMานทักษะการวิเคราะหKเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชM
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากการสื่อสารด^วยภาษาเขียนจากรายงานแตXละบุคคลหรือรายงานกลุXมที่สืบค^น
ข^อมูลด^วยเทคโนโลยีสารสนเทศในสXวนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ

6. ทักษะการปฏิบัติงาน

6.1 ผลการเรียนรูMดMานทักษะการปฏิบัติงาน
ผู^เรียนต^องมีทักษะปฏิบัติในการใช^เครื่องมือ อุปกรณ_ และเทคโนโลยีเกี่ยวข^องกับการประกอบ
อาหารและการแปรรูปอาหารได^ สามารถวางแผน บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน
สามารถประยุกต_ใช^เทคโนโลยีตXางๆ ในการทำงานรูปแบบโครงงาน และในสถานประกอบการได^ ดังนั้น
มาตรฐานด^านทักษะการปฏิบัติงานต^องครอบคลุม
1) มีทักษะปฏิบัติ การใช^เครื่องมือและอุปกรณ_พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข^องได^อยXางถูกต^องและปลอดภัย
 2) มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทำงานอยTางตTอเนื่อง
 3) สามารถบูรณาการการเรียนรูMรTวมกับการทำงาน
4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทำงานรูปแบบโครงงาน (Project oriented)
5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
6.2 กลยุทธKการสอนที่ใชMพัฒนาการเรียนรูMดMานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ฝ•กทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการทำงานอยXางตXอเนื่อง
2) ฝ•กความสามารถบูรณาการการเรียนรู^รXวมกับการทำงาน
3) มอบหมายงานให^นักศึกษานำเสนอรายบุคคล
6.3 กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรูMดMานทักษะการปฏิบัติงาน
1) ประเมินโดยอาจารย_ในระหวXางการฝ•กทักษะในการบริหารจัดการ วางแผน การบริหารความ
เสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานอยXางตXอเนื่อง
2) ประเมินโดยอาจารย_ในระหวXางการฝ•กความสามารถบูรณาการการเรียนรู^รXวมกับการทำงาน
3) ประเมินจากการนำเสนอรายบุคคล
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หมวดที่ 5 แผนการสอน และการประเมินผล
1. แผนการสอน
จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใชM

บทที่ 1 บทนำ
- แนะนำและอธิบายรายวิชาเบื้องต^น
- ความสำคัญและความหมายของ
ฮาลาลและอาหารฮาลาล
- มาตรฐานอาหารฮาลาลของไทย
และข^อกำหนดอาหารฮาลาลเบือ้ งต^น
- ความรู^เบื้องต^นเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
ประเทศไทยและตXางประเทศ

3

บทที่ 2 สภาวะการณKปYจจุบันของ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
ประเทศไทยและตTางประเทศ
บทที่ 2 สภาวะการณKปYจจุบันของ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
ประเทศไทยและตTางประเทศ (ตTอ)

3

1. ชี้แจงรายละเอียดวิชา
ตาม มคอ.3
2. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล
3. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
4. ทำแบบทดสอบยXอย
5. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
6. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล
1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล
2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล

สัปดาหKที่

หัวขMอ/รายละเอียด

1

2

3

3

ผูMสอน
อ.กันต_กนิษฐ_
จงรัตนวิทย_ และ
วิทยากรภายใน

อ.กันต_กนิษฐ_
จงรัตนวิทย_ และ
วิทยากรภายใน
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สัปดาหKที่
3

4

5

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใชM

บทที่ 3 สภาพตลาดและโอกาส
ทางการคMาอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล
- สภาพตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลปvจจุบันในประเทศไทย

3

- สภาพตลาดอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาลปvจจุบันในตXางประเทศ
- โอกาสทางการค^าสิ้นค^าอาหาร
ฮาลาลในอุตสาหกรรม

3

บทที่ 4 ขั้นตอนการขอรับรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศ
ไทยและตTางประเทศ และการใชM
เครื่องหมายรับรองฮาลาลบน
ผลิตภัณฑK
บทที่ 4 ขั้นตอนการขอรับรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศ
ไทยและตTางประเทศ และการใชM
เครื่องหมายรับรองฮาลาลบน
ผลิตภัณฑK (ตTอ)

3

บทที่ 5 มาตรฐาน ขMอกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวขMองกับการนำเขMา
และสTงออกอาหารฮาลาลของไทย
และตTางประเทศ

3

1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล
2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล
1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล
2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล
1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล

หัวขMอ/รายละเอียด

3

ผูMสอน
อ.กันต_กนิษฐ_
จงรัตนวิทย_ และ
วิทยากรภายใน

อ.กันต_กนิษฐ_
จงรัตนวิทย_ และ
วิทยากรภายนอก

ผศ.ดร.สุวรรณา
พิชัยยงค_วงศ_ดี
และวิทยากร
ภายใน
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สัปดาหKที่

6

7

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใชM

บทที่ 5 มาตรฐาน ขMอกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวขMองกับการนำเขMา
และสTงออกอาหารฮาลาลของไทย
และตTางประเทศ (ตTอ)

3

บทที่ 6 มาตรฐาน ขMอกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวขMองกับอุตสาหกรรม
อาหาฮาลาล

3

บทที่ 6 มาตรฐาน ขMอกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวขMองกับอุตสาหกรรม
อาหาฮาลาล (ตTอ)

3

บทที่ 7 มาตรฐาน ขMอกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวขMองกับการบริการ
และรMานอาหารฮาลาล

3

2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล
1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล
2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล
1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล

หัวขMอ/รายละเอียด

ผูMสอน

ผศ.ดร.สุวรรณา
พิชัยยงค_วงศ_ดี
และวิทยากร
ภายใน

ผศ.ดร.สุวรรณา
พิชัยยงค_วงศ_ดี
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สัปดาหKที่

8

จำนวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอนและสื่อที่ใชM

บทที่ 7 มาตรฐาน ขMอกำหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวขMองกับการบริการ
และรMานอาหารฮาลาล (ตTอ)

3

บทที่ 8 กรณีศึกษาการผลิต
ผลิตภัณฑKอาหารฮาลาลและธุรกิจที่
เกี่ยวขMอง

3

2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล
1. เอกสารประกอบการ
เรียนรายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล
2. PowerPoint ผXานการ
เรียนออนไลน_ในระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุมออนไลน_
MS-Teams
3. ทำแบบทดสอบยXอย
4. ทำแบบฝ•กหัดท^ายบท
5. งานที่ได^รับมอบหมาย
เป‡นรายบุคคล

หัวขMอ/รายละเอียด

ผูMสอน
และวิทยากร
ภายนอก

ผศ.ดร.สุวรรณา
พิชัยยงค_วงศ_ดี
และวิทยากร
ภายนอก

13

2. แผนการประเมินผลการเรียนรูK
กิจกรรม ผลการเรียนรูM
รายละเอียด
ที่
1
คุณธรรมและ 3) มีภาวะความเป‡นผู^นำ
จริยธรรม
และผูต^ าม สามารถทำงาน
เป‡นหมูXคณะ สามารถแก^ไข
ข^อขัดแย^งตามลำดับ
ความสำคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟvงความคิดเห็นของผู^อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณคXา และ
ศักดิ์ศรีของความเป‡นมนุษย_
4) สามารถวิเคราะห_และ
ประเมินผลกระทบจากการ
ใช^ความรู^ทางเทคโนโลยีตXอ
บุคคล องค_กรสังคม และ
สิ่งแวดล^อม

2

ความรู^

2) มีความรู^และความเข^าใจ
เกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ด^านทางเทคโนโลยี
4) สามารถบูรณาการความรู^
ด^านเทคโนโลยีกับความรู^ใน
ศาสตร_อื่นๆ ที่เกี่ยวข^องได^
อ ย X า ง เ ห ม า ะ ส ม เ ชX น

สัปดาห5ที่
ประเมิน
การมีสXวนรXวมในชั้นเรียน
1-8
- นักศึกษาประเมิน
ตนเองจากการมีวินัยตXอ
การเรียน การตรงตXอ
เวลาในการเข^าชั้นเรียน
และการสXงรายงานผXาน
ระบบออนไลน_
- นักศึกษาประเมิน
ตนเองและเพื่อนในกลุXม
จากการทำงานรXวมกัน
ผXานระบบออนไลน_ และ
สรุปผลการประเมินโดย
ใช^เสียงสXวนใหญX
- อาจารย_สังเกต
พฤติกรรมการแสดงออก
ในชั้นเรียนรายบุคคลใน
ระหวXางการเรียน
ออนไลน_ผXานระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุม
ออนไลน_ MS-Teams
แบบฝ•กหัดท^ายบท
1-8
รายบุคคลที่มีการค้นคว้า
ข้อมูลทางวิชาการจาก
แหล่งต่างๆ
- ประเมินความรู^ ความ
เข^าใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินข^อมูล แนวคิด
และหลักฐานใหมXๆ จาก
แหลXงข^อมูลที่หลากหลาย
วิธีการประเมิน

สัดส6วนการ
ประเมินผล
10%

10%
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กิจกรรม ผลการเรียนรูM
ที่

3

4

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

โปรแกรมคอมพิวเตอร_ เป‡น ถาม-ตอบปvญหาทาง
ต^น
วิชาการระหวXางเรียน
ผXานระบบออนไลน_
- ประเมินความรู^ ความ
เข^าใจเนื้อหาวิชา และ
ประเมินข^อมูล แนวคิด
และหลักฐานใหมXๆ และ
ใช^ข^อสรุปที่ได^ในการ
พัฒนางานตXอไป
ทักษะทาง
4) มีจินตนาการและความ การสอบกลางภาค
ปvญญา
ยืดหยุXนในการปรับใช^องค_ - ประเมินความรู^ ความ
ความรู^ทางด^านเทคโนโลยีที่ เข^าใจในเนื้อหาวิชา และ
เกี่ยวข^องอยXางเหมาะสมใน การนำความรู^มา
การพัฒนานวัตกรรมหรือตXอ ประยุกต_ใช^จากการทำ
ยอดองค_ความรู^จากเดิมได^ แบบทดสอบ งาน
อยXางสร^างสรรค_
มอบหมายรายบุคคลและ
5) สามารถสืบค^นข^อมูลและ รายกลุXม
แสวงหาความรู^ทางด^าน
การสอบปลายภาค
เทคโนโลยีเพิ่มเติมได^ด^วย - ประเมินความรู^ ความ
ตนเองเพื่อการเรียนรู^ตลอด เข^าใจในเนื้อหาวิชา และ
ชีวิตและทันตXอการ
การนำความรู^มา
เปลี่ยนแปลงทางองค_ความรู^ ประยุกต_ใช^จากการทำ
และเทคโนโลยีใหมXๆ
แบบทดสอบ งาน
มอบหมายรายบุคคลและ
รายกลุXม
ทักษะ
1) สามารถสื่อสารกับกลุXม - ประเมินโดยอาจารย_
ความสัมพันธ_ คนที่หลากหลาย และ
จากการสังเกตพฤติกรรม
ระหวXางบุคคล สามารถสนทนาทั้ง
จากการมีวินัยตXอการ
และความ
ภาษาไทยและ
เรียนในชั้นเรียนผXาน
รับผิดชอบ
ภาษาตXางประเทศได^อยXางมี ระบบ WBSC-LMS และ
ประสิทธิภาพ สามารถใช^

สัปดาห5ที่
ประเมิน

สัดส6วนการ
ประเมินผล

1-4

30%

5-8

30%

1-8

10%
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กิจกรรม ผลการเรียนรูM
ที่

5

ทักษะ
วิเคราะห_เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช^
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

ความรู^ในสาขาวิชาชีพ
ทางด^านเทคโนโลยีสื่อสาร
ตXอสังคมได^ในประเด็นที่
เหมาะสม
4) รู^จักบทบาท หน^าที่ และ
มีความรับผิดชอบในการ
ทำงานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุXม
สามารถปรับตัวและทำงาน
รXวมกับผู^อื่นทั้งในฐานะผู^นำ
และผู^ตามได^อยXางมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได^อยXางเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ มีความรัก
องค_กร
3) สามารถประยุกต_ใช^
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัยได^อยXาง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสาร
การนำเสนอข^อมูล ทั้งทาง
วาจาและลายลักษณ_อักษร
และการสื่อความหมาย
เลือกใช^สื่อในการนำเสนอที่
เหมาะสม

โปรแกรมประชุม
ออนไลน_ MS-Teams
- ประเมินโดยอาจารย_
จากการสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษาในการเรียน
รายบุคคลและกลุXมผXาน
ระบบ WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุม
ออนไลน_ MS-Teams

- ประเมินจากผลงานที่
เกีย่ วข^องกับการคิด
วิเคราะห_เชิงตัวเลข
รวมทั้งการแก^โจทย_
ปvญหาผXานระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุม
ออนไลน_ Zoom
- ประเมินการสื่อสารจาก
การเขียนรายงานที่มีการ
นำความรู^ทางทฤษฎีมา
คิดวิเคราะห_ และอธิบาย
ผลการทดลองที่เกิดขึ้น
ได^ จากการสืบค^นข^อมูล
ด^วยเทคโนโลยี
สารสนเทศผXานระบบ

สัปดาห5ที่
ประเมิน

สัดส6วนการ
ประเมินผล

1-8

5%
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กิจกรรม ผลการเรียนรูM
ที่

6

ทักษะการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียด

วิธีการประเมิน

WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุม
ออนไลน_ MS-Teams
2) มีทักษะในการบริหาร
- ประเมินโดยอาจารย_ใน
จัดการ วางแผน การบริหาร ระหวXางการปฏิบัติ ถึง
ความเสี่ยง รวมทั้งการ
ทักษะการใช^เครื่องมือ
ปรับปรุงพัฒนาระบบการ และอุปกรณ_ได^อยXาง
ทำงานอยXางตXอเนื่อง
ถูกต^องและปลอดภัย
3) สามารถบูรณาการการ - ประเมินจากงานที่ได^รับ
เรียนรู^รXวมกับการทำงาน
มอบหมายผXานระบบ
WBSC-LMS และ
โปรแกรมประชุม
ออนไลน_ MS-Teams

3. การประเมินผลการศึกษา

สัปดาห5ที่
ประเมิน

สัดส6วนการ
ประเมินผล

1-8

5%

เกณฑKการประเมินใหMระดับผลการเรียนตามชTวงคะแนน ดังนี้
ระดับผลการเรียน
ชTวงคะแนน
A
85-100
B+
79-84
B
73-78
C+
67-72
C
61-66
D+
55-60
D
50-54
F
0-49
หมายเหตุ นักศึกษาต^องมีเวลาเรียนและเข^ารXวมกิจกรรมไมXต่ำกวXา 80% (ยกเว^นกรณีมีเหตุจำเป‡น)
หากเกิน 80% ถือวXาไมXมีสิทธิ์สอบ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
กันต_กนิษฐ_ จงรัตนวิทย_ และคณะ. (2563). เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาธุรกิจอาหาร
ฮาลาล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. หนังสือ เอกสาร และขKอมูลอKางอิง ที่สำคัญ

มาตรฐานสินค^าเกษตรและอาหารแหXงชาติ. (2550). อาหารฮาลาล. มกอช. 8400-2550.
วินัย ดะห_ลัน. 2010. Hal-Q มาตรฐานอาหารฮาลาลมุXงสูXมาตรฐานอาหารระดับโลก. For Quality
Magazine. vol. 16 (2010): 76-78.
วิวัฒน_ หวังเจริญ. (2549). วิชา ทอ 491 การศึกษาหัวข^อสนใจ1 อาหารฮาลาล. ภาควิชา
เทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมXโจ^, เชียงใหมX

3. หนังสือ เอกสาร และขKอมูลอKางอิง ที่แนะนำ

General guideline for use of the term halal CAC/GL 24-1997. (2010).
นันทนา ปรมานุศิษฐ_. (2559). อาหารฮาลาล. กรุงเทพมหานคร. อมรินทร_.
สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหXงประเทศไทย. (2551). คูXมือแนะนำฮาลาล-ฮารอม. กรุงเทพฯ
แสงแดด. (2547). อาหารมุสลิม. กรุงเทพมหานคร. สำนักพิมพ_แสงแดด.

หมวดที่ 7 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธIการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให^นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมใน
ห^องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตXอการเรียนรู^ และผลการเรียนรู^ที่ได^รับ และ
เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด^วยระบบคอมพิวเตอร_ของมหาวิทยาลัย

2. กลยุทธIการประเมินการสอน

การประเมิ น การสอน โดยนั ก ศึ ก ษา และคณะกรรมการประเมิ น การสอนที ่ แ ตX ง ตั ้ ง โดย
หลักสูตรฯ ทีส่ ังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ_ตัวแทนนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

หลักสูตรกำหนดให^อาจารย_ผู^สอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ_ และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล^วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดทุกภาค
การศึกษา หลักสูตรกำหนดให^อาจารย_ผู^สอนเข^ารับการฝ•กอบรมกลยุทธ_การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน
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และมอบหมายให^อาจารย_ผู^สอนรายวิชาที่มีปvญหาทำวิจัยในชั้นเรียน มีการประชุมอาจารย_เพื่อหารือ
ปvญหาการเรียนรู^ของนักศึกษาและรXวมกันหาแนวทางแก^ไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา

หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน^าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
รายวิชา โดยการสุXมประเมินข^อสอบและความเหมาะสมของการให^คะแนน ทั้งคะแนนเก็บและการ
กระจายระดับผลการเรียน

5. การดำเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของหลักสูตร การรายงาน
รายวิชาโดยอาจารย_ผู^สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย_ผู^สอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ_การสอนที่ใช^ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใน
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอตXอประธานหลักสูตรฯ เพื่อนำเข^าที่ประชุมอาจารย_
ประจำหลักสูตรพิจารณาให^ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช^ในปiการศึกษา
ถัดไป

