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ค าน า 

  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาลฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อใช๎ใน

การจัดการเรียนการสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ปี พ.ศ. 2564 - 2567 ตํอไป ซึ่งการจัดท าหลักสูตรครั้งนี้ได๎ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดในเลํมประกอบด๎วยข๎อมูล 8 หมวดคือข๎อมูล
ทั่วไป ข๎อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินงานและโครงสร๎างของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู๎กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา การพัฒนา
อาจารย ์การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
โดยจัดท าให๎สอดคล๎องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อชํวยให๎สามารถใช๎หลักสูตรได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตได๎อยํางมีคุณภาพและตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ใช๎
บัณฑิตในอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารทุกระดับ ซึ่งจะสํงผลดีตํอสังคมและประเทศชาติตํอไปในอนาคต 
       คณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 
หลักสูตร พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอขอบพระคุณทํานอาจารย์ผู๎ใช๎บัณฑิตและนักศึกษา
ที่ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้ 
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(อาจารย์ ดร.กรูอซียะห์  ยามิรูเดง็) 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2564 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
     
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Halal Culinary  
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การประกอบอาหารฮาลาล) 

  ช่ือยํอ : วท.บ. (การประกอบอาหารฮาลาล) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Halal Culinary) 
  ช่ือยํอ : B.Sc. (Halal Culinary) 

3.  วิชาเอก 
 ไมํมี 
 

4.  จ านวนหน่วยกิต 
ไมํน๎อยกวํา 121  หนํวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี   

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย   

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยได๎ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1 เป็นหลักสูตรใหมํ พุทธศักราช 2564 
6.2 เริ่มใช๎ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต๎นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให๎เสนอ

หลักสูตรตอํมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรตํอสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที่  11/2563  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลกัสูตรตํอสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที่  5/2563  เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2563 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร  
     ในคราวประชุมครัง้ที่ 4/2564  เมื่อวันที่  30 เมษายน 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพรอ๎มในการเผยแพรหํลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
8.1 ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาหารในสถานประกอบการ เชํน เชฟ และ 

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงแรม ร๎านอาหาร ภัตตาคารและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ  

8.2 นักสํงเสริมการตลาดทางด๎านอาหาร   
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9. ชื่อนามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์     
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลยั ปี พ.ศ. 

1. นางสาวกูรอซียะห์ ยามริูเดง็ 
   อาจารย ์     
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 
        (วิทยาศาสตร์และ 
        เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2547 
2542 

2. นางนิภาภัทร กุณฑล 
   ผู๎ชํวยศาสตราจารย ์  
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโลยี  
        การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 

2547 
2537 

3. นางสาวภัทรวดี  เอียดเต็ม 
    อาจารย ์
    x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
2551 
2544 

4. นางสาวกมลทิพย์ กรรไพเราะ 
    อาจารย ์
    x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2555 
2551 

5. นายกิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ ์
    อาจารย ์
    x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) 
 
วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
 

2556 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
           ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทุกภาค
สํวนในสังคมไทยเห็นพ๎องรํวมกันน๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศอยํางตํอเนื่อง เพื่อมุํงให๎เกิดภูมิ ค๎ุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยําง
เหมาะสม เกิดการพัฒนาประเทศสูคํวามสมดุลและยั่งยืน โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีข๎อผูกพันที่จะ
เป็นประชาคมอาเซียน จึงจ าเป็นต๎องน าภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํพร๎อมเรํงสร๎างให๎ประเทศเข๎มแข็งข้ึนในภาค
การเกษตร ความมั่นคงด๎านอาหารของประเทศ กํอให๎เกิดประโยชน์หลายด๎าน ทั้งแหลํงสร๎างงาน 
แหลํงผลิตอาหาร และเช่ือมโยงวิถีชีวิตของสังคมไทยมีสํวนส าคัญในการลดความยากจนและสร๎างงาน 

          ดังนั้นจึงมีการปรับกระบวนการท างานของหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องให๎มีการ
รํวมมือและบูรณาการการท างานอยํางจริงจัง ทั้งในสํวนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข๎อมูล
สารสนเทศด๎านอาหารตั้งแตํการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค สํงเสริมความรํวมมือระหวําง
ประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่กํอให๎เกิดความมั่นคงด๎าน
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อาหาร โดยภูมิภาคอาเซียนมีประชากรสํวนใหญํเป็นชาวมุสลิมกวํา 400 ล๎านคน ในขณะที่ประชากร
มุสลิมโลกมีจ านวน 1,700 ล๎านคน ท าให๎เรื่องอาหารฮาลาลก าลังกลายเป็นประเด็นส าคัญที่ทั่วโลก
รวมทั้งอาเซียนให๎ความส าคัญเนื่องจาก The west คาดการณ์วําสินค๎าสินค๎าและบริการฮาลาลในปี 
2559-2565 มีการขยายตัวร๎อยละ 6.5 ตํอปี คิดเป็นมูลคํา 2.6 ล๎านล๎านเหรียญ ในปี 2563 สามารถ
ครองสํวนแบํงทางการตลาดกวําครึ่ง แซงหน๎าอาหารจีนและอาหารอเมริกัน โดยคาดการณ์วําภาย
หลังจากนี้อีก 3 ป ีสินค๎าอาหารฮาลาลจะครองสํวนแบํงอาหารโลกถึงร๎อยละ 21.2 (สถาบันอาหาร, 
2563) นอกจากนี้ประเทศที่มิใชํมุสลิมเชํน ประเทศญี่ปุุนซึ่งมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามน๎อย
มาก แตํภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนสินค๎าฮาลาล สํงเสริมการให๎ความรู๎การผลิตอาหารฮาลาลให๎กับ
ร๎านอาหารและภาคเอกชนมีการรํวมมือกับผู๎ผลิตอาหารฮาลาลให๎บริการอาหารฮาลาลบนเครื่องบิน
และโรงแรม (ส านักสํงเสริมการค๎าในตํางประเทศ, 2561) ในขณะเดียวกันอาหารฮาลาลยังได๎รับการ
ยอมรับจากผู๎บริโภคที่ไมํใชํชาวมุสลิมมากข้ึน โดยในชํวง 5 ปีที่ผํานมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึง 
8% ตํอปี ทั้งนี้ผู๎บริโภคถือวําอาหารฮาลาลเป็นสินค๎าที่มีคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย และมีระบบ
การผลิตที่ถูกต๎องตามหลักจริยธรรม (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2561)  

        อุตสาหกรรมธุรกิจอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย จัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลคําเพิ่มในประเทศ ท าให๎มีผู๎ให๎ความสนใจที่จะ
ลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเป็นจ านวนมาก ตั้งแตํผู๎ประกอบการรายยํอยที่ด าเนินการ
เป็นธุรกิจขนาดยํอม ธุรกิจขนาดกลางที่พัฒนาจากขนาดเล็ก และธุรกิจขนาดใหญํที่มีการผลิต
สายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจุบันโดยเฉพาะธุรกิจร๎านอาหารมีแนวโน๎มเติบโตสูงข้ึนมูลคํา
การตลาดของธุรกิจร๎านอาหารในประเทศไทยปี 2560 - 2561 มีมูลคําสูงกวํา 4 แสนล๎านบาทและมี
แนวโน๎มเติบโตสูงข้ึนอยํางตํอเนื่อง การจดัต้ังธุรกิจในปี 2561 มีจ านวนเพิ่มข้ึน 9.52% เมื่อเทียบกับปี 
2560 ในสํวนของมูลคําทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 มีมูลคํา 6,794 ล๎านบาท เพิ่มข้ึน 
50.54% เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยธุรกิจนี้ตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สูงสุด คิดเป็น 41.87% มี
มูลคําทุน 69.84% รองลงมาคือภาคใต๎ คิดเป็น 20.99% (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า, 2562)  จาก
กระแสสังคมตํอความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงอยํางสม่ าเสมอ ท าให๎
กลุํมผู๎ประกอบการต๎องปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม  มีผลให๎
ผู๎ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแขํงขันกันสูงทั้งด๎านความหลากหลายผลิตภัณฑ์  
ราคาและคุณภาพของสินค๎า เพื่อให๎ตรงตามความต๎องการสูงสุดของผู๎บริโภคกลุํมตํางๆ  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต๎องมีการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพให๎มีจ านวน
เพียงพอตํอความต๎องการดังกลําว ในขณะที่พื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ (ไมํนับรวมสงขลา) มี
ประชากรมุสลิมถึงร๎อยละ 82 เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ส าคัญทั้งด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของภาคใต๎และของประเทศ ซึ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่สอดคล๎อง
กับแนวทางปฏิบัติตามศาสนบัญญัติของมุสลิมและ มีผลตํอแนวคิด ด๎านการศึกษา การประกอบอาชีพ
และความเป็นอยูํที่เป็นเอกลักษณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ให๎มีศักยภาพในการผลิตอาหารฮาลาล
โดยมีวัตถุดิบจากอาหารทะเลและผักผลไม๎ ตลอดจนโครงสร๎างพื้นฐานที่สามารถพัฒนาเป็นฐานการ
ผลิตอาหารฮาลาลที่ส าคัญเพื่อสร๎างรายได๎และการมีงานท าให๎ประชาชนในพื้นที่ ในเมื่อประเทศไทยมี
นโยบายที่จะเป็นครัวของโลก รัฐบาลจึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในกลุํมสามจังหวัด
ชายแดนใต ๎โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล มุํงมั่นที่จะยกระดับการผลิตอาหาร
ฮาลาลในประเทศไทยเพื่อให๎เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานอาหารฮาลาลที่
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ก าหนดไว๎ตามหลักการอิสลาม ทั้งปลอดภัยส าหรับผู๎บริโภคมุสลิม และเพิ่มศักยภาพผู๎ผลิตอาหารฮา
ลาลให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ
อาหารฮาลาลเพื่อตอบสนองธุรกิจอาหารฮาลาลที่มีอัตราการเติบโตข้ึนทุกปี 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
                   วิถีชีวิตของคนในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎แกํ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลาบางพื้นที่ ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขตลอดมา 
มีทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยเช้ือสายจีน นับเป็นเสนํห์อยํางหนึ่งของพื้นที่ที่แตกตํางจาก
สังคมไทยในภูมิภาคอื่นๆ จากการที่ประชากรในพื้นที่สํวนใหญํเป็นชาวมุสลิม การผลิตอาหารฮาลาล
ในพื้นสี่จังหวัดชายแดนภาคใต๎มักได๎รับความเช่ือถือวําถูกหลักศาสนามากกวําการผลิตในพื้นที่อื่นของ
ประเทศไทย จึงถือเป็นจุดแข็งเชิงพื้นที่ นอกจากนี้สี่จังหวัดชายแดนภาคใต๎มีศักยภาพในการผลิต
อาหารฮาลาลโดยมีวัตถุดิบจากอาหารทะเลและผักผลไม๎ ตลอดจนโครงสร๎างพื้นฐานที่สามารถพัฒนา
เป็นฐานการผลิตอาหารฮาลาลที่ส าคัญเพื่อสร๎างรายได๎และการมีงานท าให๎ประชาชนในพื้นที่ 
ตลอดจนรัฐบาลได๎สนับสนุนการสร๎างเขตนิคมอุตสากรรมอาหารฮาลาล เพื่อสํงเสริมการผลิตอาหาร
ฮาลาลที่ได๎มาตรฐานและถูกต๎องตามหลักศาสนา สามารถจ าหนํายให๎พี่น๎องมุสลิมในประเทศและ
สํงออกไปจ าหนํายในตลาดฮาลาลตํางประเทศที่มีการเติบโตข้ึนทุกปีตามจ านวนมุสลิมในโลกที่มีมาก
ข้ึนในขณะนี้ จึงมีความจ าเป็นต๎องผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านวิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหารฮาลาล ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรการประกอบอาหาร   
ฮาลาล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงผลิตบัณฑิตให๎เป็นนักปฏิบัติด๎านการประกอบอาหารที่มีความรู๎ 
ความสามารถ พัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อตอบสนองความต๎องการของ ตลาดแรงงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ มีทักษะ มีคุณธรรมและจริยธรรมอยํางยั่งยืน 
 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการเปิดหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 
          จากกระแสสังคมตํอความนิยมในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  มีผลให๎

ผู๎ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแขํงขันกันสูงทั้งด๎านความหลากหลายผลิตภัณฑ์ 
ราคาและคุณภาพของสินค๎า จากข๎อมูลของกรมแรงงานพบวํายังขาดแคลนฝีมือแรงงานพํอครวัแมํครวั 
อีกประมาณ 1.56 หมื่นคน ซึ่งจะต๎องมี 5 มาตรฐาน ได๎แกํ 1. เตรียมความพร๎อมพํอครัวแมํครัวไทย
ให๎มีทักษะฝีมือได๎มาตรฐาน 2. ขยายตลาดต าแหนงํพํอครัวแมํครัวไทยทั้งในและตํางประเทศ 3. สร๎าง
มาตรฐานอาหารไทย 4. สงํเสริมภาพลักษณ์และเผยแพรํประชาสัมพันธ์ทั้งในและตํางประเทศ และ  
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงมีความจ าเป็นต๎องพัฒนาหลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล 
เพื่อตอบสนองความต๎องการของอุตสาหกรรมธุรกิจอาหาร โดยให๎ความส าคัญในการใช๎วิทยาศาสตร์
ในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย คุณคําทางโภชนาการ และการควบคุมคุณภาพสอดคล๎องกับ
แนวทางการปฏิบัติตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท๎องถ่ินจังหวัดชายแดน

ภาคใต๎โดยมุํงเน๎นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให๎มีคุณภาพชีวิตที่สูงข้ึนด๎วยกระบวนการพัฒนาองค์
ความรู๎บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท๎องถ่ิน โดยมีพันธกิจดังนี้ การผลิต
บัณฑิต ให๎บริการวิชาการแกํสังคม วิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาครูและบุคคลากรทางการ
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ศึกษา เสริมสร๎างความสมานฉันท์ให๎สังคม พหุวัฒนธรรม และพัฒนาองค์กรคุณภาพ ดังนั้นการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรเน๎นผลิตบัณฑิตสายวิชาที่เป็นนวัตกรศาสตร์การประกอบอาหารฮาลาล ผู๎มี
ความรู๎ คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู๎น าและทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพ รวมถึงมีความจงรักภักดีตํอ
ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตดังกลําวจึงมีความส าคัญและจ าเป็น
ตํอท๎องถ่ิน อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายสงํเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาเศษฐกิจทางด๎านอาหารฮาลาล ท า
ให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ไปบูรณาการและประยุกต์ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาท๎องถ่ิน สังคมและ
ประเทศชาติได๎  

         ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบอาหารฮาลาล จะมุํงเน๎นให๎มีการสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญบน
ฐานของการบูรณาการการประกอบอาหารฮาลาล และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร         
ฮาลาลจากวัตถุดิบในท๎องถ่ิน กับการบริการวิชาการ การวิจัย และเผยแพรํ สร๎างเครือขํายความ
รํวมมือทางวิชาการ การวิจัย และงานสร๎างสรรค์ระหวํางสถาบัน สํงเสริมการประยุกต์ใช๎หรือบูรณา
การองค์ความรู๎ และการสร๎างความรํวมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาท๎องถ่ินได๎ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด๎วย กลุํมวิชาแกน กลุํมวิชาเฉพาะด๎านบังคับ 

และวิชาเฉพาะด๎านเลือกบริหารจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสนใจซึ่งจัดการ

เรียนการสอนโดยสาขาวิชาที่รายวิชาน้ันสังกัดอยูํ 
 
13.2 การบริหารจัดการ 
          การจัดการเรียนการสอนบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา

ประสานงานกับสาขาวิชาและผู๎ที่เกี่ยวข๎องในการจัดรายวิชาที่เกี่ยวข๎อง ฝุายวิชาการคณะ และ     
กองบริการการศึกษาในการจัดรายวิชา และจัดแผนการเรียนที่นักศึกษาในหลักสูตรต๎องเรียน โดยตอ๎ง
มีการวางแผนรํวมกันระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องได๎แกํผู๎บริหารและอาจารย์ผู๎สอนซึ่งอยูํตํางสาขาวิชา เพื่อ
ก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให๎นักศึกษาได๎บรรลุผล
การเรียนรู๎ตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตร และไมํต่ ากวํามาตรฐานผลการเรียนรู๎ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาลที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อ 
   สิ้นปีการศึกษา 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎และทักษะในการประกอบอาหาร พัฒนานวัตกรรมอาหาร   
ฮาลาล เชิงสร๎างสรรค์ บริหารจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลที่ตอบสนองความต๎องการธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล และประยุกต์เทคโนโลยีมาผลิตอาหารได๎อยํางมีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตส านึกตระหนักถึงการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 ความส าคัญของหลักสูตร  
                   แนวโน๎มของธุรกิจร๎านอาหารยังคงมีโอกาสเติบโตและท าก าไรได๎สูง โดยมูลคําตลาด
ธุรกิจร๎านอาหารในประเทศไทย ปี 2560 - 2561 มีมูลคําสูงกวํา 4 แสนล๎านบาท มีแนวโน๎มเติบโต
สูงข้ึนอยาํงตํอเนื่องและมีการแขํงขันสูง ผู๎ประกอบธุรกิจอาหารจึงต๎องปรับตัวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
ไมํเพียงแตใํห๎ความส าคัญกับรสชาติและคุณภาพของอาหาร แตํยังต๎องค านึงถึงพฤติกรรมและความ
ต๎องการของผู๎บริโภค รวมทั้งมีการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาชํวยในการประกอบอาหาร เพิ่ม
ชํองทางในการเข๎าถึงลูกคา๎และลดต๎นทุนในการด าเนินการซึ่งจะสํงผลให๎มีก าไรเพิ่มข้ึน  

ปัจจุบันอาหารกลุํมฮาลาล (Halal) เป็นกลุํมอาหารที่มีสํวนแบํงทางการตลาด
เพิ่มข้ึนอยาํงตํอเนื่องทุกปเีนื่องจากประชากรมุสลมิทั่วโลกมีปริมาณเพิ่มข้ึน โดยอาหารกลุํมฮาลาล คือ 
อาหารที่ได๎ผํานกรรมวิธีในการท า ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติของศาสนา
อิสลามซึ่งเป็นการรับประกันวํา ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารได๎โดยสนิทใจ จากข๎อมูล
ดังกลําวแสดงทิศทางของอาหารฮาลาลที่มีแนวโน๎มเติบโตข้ึน รวมทั้งสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปท าให๎วิถีชีวิตของคนรวมทั้งวัฒนธรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป  พฤติกรรมการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปสํงผลดา๎นบวกตํอธุรกิจอาหารโดยเฉพาะธุรกิจร๎านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม  

สาขาการประกอบอาหารฮาลาล สร๎างบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถและทักษะ
ทางด๎านการประกอบอาหาร โดยใช๎ความรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์พร๎อมทั้งน าความรู๎
ทางดา๎นฮาลาล เพื่อพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณภาพ มีความรู๎และทักษะวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎านการผลิต พัฒนา และควบคุมคุณภาพอาหารทั้งสถานประกอบการและ
หนํวยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสํงเสริมการพัฒนาเศษฐกิจของประเทศ 
         1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลั กสู ต ร วิทย าศาสตร บัณฑิ ต  ส าขา วิ ชา กา ร ปร ะกอบอาห ารฮ าล าล          
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
  1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นผู๎ประกอบอาหารที่สามารถพัฒนานวัตกรรมอาหาร       
ฮาลาลเชิงสร๎างสรรค์ได๎ 
  1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลได ๎ 
  1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตส านึกตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
                    1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 



8 

 

 1.4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 นักศึกษามีความรู๎ในการเป็นผู๎สัมผัสอาหาร การเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ และการผลิต

อาหารฮาลาลเบื้องต๎น  
2 นักศึกษามีความเข๎าใจและสามารถพัฒนานวัตกรรมอาหารไทยฮาลาลเชิงสร๎างสรรค์โดยใช๎

วัตถุดิบและต ารับอาหารท๎องถ่ินได๎ 
3 นักศึกษามีทักษะการประกอบอาหารไทยฮาลาล การบริการ และบริหารจัดการธุรกิจ

ร๎านอาหารได ๎
4 นักศึกษาสามารถเป็นผู๎ประกอบอาหารไทยฮาลาล (นวัตกรศาสตร์การประกอบอาหาร     

ฮาลาล) 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห๎   

สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต๎องการของสังคมและมี
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป ี

1.เชิญผู๎ เ ช่ียวชาญภายนอก
มารํวมปรับปรุงหลักสูตร 

2 .ศึกษาความต๎ อ งก าร ใ ช๎
บัณฑิตในหนํวยงานของรัฐ
และเอกชน 

3. ส ารวจความพึงพอใจการใช๎
บัณฑิตในหนํวยงานของรัฐ
และเอกชน 

1. เอกสารการประเมินหลักสูตร 
   หรือเอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2.รายงานผลความพึงพอใจของ

ผู๎ใช๎บัณฑิตในหนํวยงานรัฐและ
เอกชน 

3. ร๎อยละการมีงานท าของบัณฑิต 

2. แผนการสํงเสริมการเรียนรู๎ด๎วย 
ตนเองของนักศึกษา 

 

1. สํงเสริมให๎นักศึกษามีการ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์
และทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง 

1 . ร า ย ง า น วิ ช า สั ม ม น า ข อ ง
นักศึกษา 

2. รายงานวิจัยของนักศึกษา 

3. แผนพัฒนาทักษะเพิ่มเติมทาง
วิชาชีพของนักศึกษา 

 

1. จัดให๎มีการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพเพิ่มเติม เ ชํน    
การ เ ชิญ วิทยากรอบรม
บรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู๎
ให๎นักศึกษาการศึกษาดูงาน
ด๎านธุรกิจอาหารรวมทั้งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใน
สถานประกอบการใน ช้ันปี
ที่ 1 2 3 และ 4 

1.รายงานผลโครงการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพให๎นักศึกษา
รายงานการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ของนั ก ศึกษา  และ
รายงานการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

4. แผนพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพ
ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. สํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับ
การอบรมเพิ่มเติมทั้งทาง
วิชาชีพ การสอนและวิจัย 

1. รายงานผลการน าความรู๎จาก
การอบรมไปใช๎ในการสอนและ
การวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มรีะยะเวลาการศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          ไมํมีการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมํมี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
         ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
                 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ศิลปะ-
คณิตศาสตร์ ศิลปค านวณ ศิลปภาษา และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
        นักศึกษาแรกเข๎าสํวนใหญํยังขาดความพร๎อมด๎านทกัษะพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรบัใช๎
ศึกษาตํอในหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรก์ารประกอบอาหารฮาลาล ดังนี ้
  2.3.1 ทักษะด๎านการฟัง - พูด - อําน - เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2.3.2 ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกบักฎหมายอิสลาม และวิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข๎องกับการ
ประกอบอาหาร   
  2.3.3 ปัญหาทกัษะการใช๎ชีวิตและการปรับตัวด๎านการเรียนในมหาวิทยาลัย 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
       2.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
                     2.4.2 จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม และวิทยาศาสตร์ทีเ่กี่ยวข๎องกบั
การประกอบอาหาร  และทดสอบ 
                   2.4.3 จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช๎ชีวิต การปรับตัวในมหาวิทยาลัย และจัดระบบพี่
ชํวยน๎อง เพื่อนชํวยเพื่อน เพื่อแนะน า ให๎ค าปรึกษา ทั้งด๎านการเรียนและการด าเนินชีวิตภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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          2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ระดับชั้นปี 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ระดับปรญิญาตรี (4 ปี)      

ช้ันปีที่ 1 40 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 2 - 40 40 40 40 

ช้ันปีที่ 3 - - 40 40 40 

ช้ันปีที่ 4 - - - 40 40 

รวมจ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 รายละเอียดรายรับ (หน่วยบาท)       

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณท่ีต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
คําธรรมเนียมการศึกษาคนละ 
10,000 บาท ตํอภาคการศึกษา 

800,000 1,600,000 2,400,000 3,200,000 3,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ 2,700 บาท ตํอปี 

108,000 216,000 324,000 388,000 388,000 

รวมรายรับ 908,000 1,816,000 2,724,000 3,588,000 3,588,000 
 

2.6.2 รายละเอียดรายจา่ย (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2564 2565 2566 2567 2568 
เงินคงคลัง ร๎อยละ 20 181,600 363,200 544,800 717,600 717,600 
รายจํายระดับมหาวิทยาลัย 
ร๎อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,435,200 1,435,200 
คําใช๎จํายในการด าเนินงาน 
ร๎อยละ 40 363,200 726,400 1,089,600 1,435,200 1,435,200 

รวม 908,000 1,816,000 2,724,000 3,588,000 3,588,000 
จ านวนนักศกึษา 40 80 120 160 160 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศกึษา 18,160 18,160 18,160 18,160 18,160 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน  
 

2.8 การเทียบโอนรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ระบบการเทียบโอนหนํวยกิตโดยให๎เป็นไปตามข๎อบังคับระเบียบหรือประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  121  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

                 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 
ประกอบด๎วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร๎าง
หลักสูตร ดังนี้  

                   
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุํมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต 
    1.2 กลุํมวิชาวิถีแหํงชีวิต ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

    1.3 กลุํมวิชาพลเมืองโลก   ไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต 

    1.4 กลุํมวิชาอัตลักษณ์ของคณะ   3 หนํวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
   2.1 กลุํมวิชาแกน   9 หนํวยกิต 

   2.2 กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน   ไมํน๎อยกวํา 76 หนํวยกิต 
        2.2.1 วิชาบังคับ    57 หนํวยกิต 
        2.2.2 วิชาเลือก   ไมํน๎อยกวํา 12 หนํวยกิต 
        2.2.3 กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไมํน๎อยกวํา 7 หนํวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

   3.1.3 รายวิชา   
                         รายวิชาตามโครงสร๎าง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบ
อาหารฮาลาล ดังนี้  

  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป        ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

                        1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า    15       หน่วยกิต 
  

1.1.1 วิชาบังคับ                                              12       หนํวยกิต 
  

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 
Language Thought and Communication 

3(3-0-6) 

5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*      3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
 English for Fun  
   

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรบันักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                หรือ เทียบเทําข้ึนไป 



12 

 

5100106 การใช๎ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพฒันาการเรียนรู๎* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1* 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
5100113 ก๎าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
   
                     1.1.2 วิชาเลือก             ไมํน๎อยกวํา             3            หนํวยกิต 
   
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย  3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Communication Skills Development  
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Melayu for Communication  
                 1.2 กลุ่มวิชาวิถแีห่งชีวิต           ไม่น้อยกว่า      6             หน่วยกิต 
   
                        1.2.1 วิชาบังคับ                                    3                           หนํวยกิต 
   
5100116 อยูํดี กินด ีมีสุข 3(3-0-6) 
 Well-being  
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Science in Daily Life  
   
                        1.2.2 วิชาเลือก                     ไมํน๎อยกวํา   3              หนํวยกิต 
   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ  3(3-0-6) 
 Information Technology for Presentation  
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Information Technology in Daily Life  
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน* 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรบันักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                หรือ เทียบเทําข้ึนไป 
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5100119 การบริหารรํางกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท๎องถ่ิน 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local  
5100122 ชํองทางดี ช้ีชํองทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
5100123 ความงดงามแหํงตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
5100124 ก๎าวสูํโลกกว๎าง 

Step to the World 
2(1-2-3) 

5100125 ความจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
5100126 การพัฒนาตน* 2(2-0-4) 
 Self Development  
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย* 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
   
               1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก              ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
   
                     1.3.1 วิชาบังคับ                                       3                    หนํวยกิต 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
   
                    1.3.2 วิชาเลือก                   ไมํน๎อยกวํา         3             หนํวยกิต 
   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสงัคม 3(3-0-6) 
 Life Skill for Society  
5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-6) 
 Socialization  
   
          1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                            3            หน่วยกิต 
 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ  ** หมายถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                หรือ เทียบเทําข้ึนไป 
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             1.4.1 คณะครุศาสตร์                                          3 หนํวยกิต 
5100132 ครูแหํงแผํนดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
หรือ   
            1.4.2 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์                 3 หนํวยกิต 
5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน 3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
หรือ   
           1.4.3 คณะวิทยาการจัดการ                                   3 หนํวยกิต 
   
5100134 ผู๎ประกอบการรุํนเยาว์ 3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs  
หรือ   
           1.4.4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร          3                    หนํวยกิต 
   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท๎องถ่ิน  3(3-0-6) 
 Science for Community  
   

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85     หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน           9        หน่วยกิต 

  
34131101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 6(3-6-9) 

 Basic Science for Halal Culinary   
14131102 จุลชีววิทยาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

 Microbiology for Halal Culinary   
   
                                  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะดา้น           ไม่น้อยกว่า   76 หน่วยกิต 

                           2.2.1  วิชาบังคับ                           57 หน่วยกิต 
   

14131103 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการผลิตอาหารฮาลาล   3(3-0-6) 
 Food Safety and Sanitation in Halal Food production  

14131104 การจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์งานครัว 3(2-2-5) 
 Halal  raw material and kitchen equipment  Management  

14131105 การถนอมและการแปรรูปอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Halal Food Preservation and Processing  
14131106 บรรจุภัณฑ์อาหารและการประเมินอายุการเกบ็รักษา 3(2-2-5) 
 Food Packaging and Shelf Life Evaluation 

 
 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาส าหรบันักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
                หรือ เทียบเทําข้ึนไป 
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34131207 การผลิตอาหารฮาลาลส าหรับการประกอบธุรกิจอาหาร 6(3-6-9) 
 Halal Food Production for Food Business  
14131208 เครื่องดืม่ไมํมีแอลกอฮอล ์ 3(2-2-5) 
 Non-Alcoholic Beverage  

14131209 โภชนาการอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Nutrition for Halal food  

14131210 การพัฒนาต ารับอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Development of  Standard Recipes  and Halal Food 

product Innovation 
 

34131211 นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์มลายู** 6(3-6-9) 
 Malayu Food Identity Innovation  
14131312 อาหารภัตตาคารและอาหารจ านวนมาก 3(2-2-5) 
 Restaurant Cuisine and Quantity Foods  
34131313 นวัตกรรมอาหารฮาลาลเพือ่สุขภาพ**   6(3-6-9) 
 Halal Food Innovation for Health  
14131314 ศิลปะการจัดตกแตํงอาหาร 3(2-2-5) 

 Art of Food Decoration  
13127315 การจัดการงานบรกิารอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

 Banquet and catering Management  
13127316 การเป็นผูป๎ระกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

 Entrepreneurship in Halal Food Business  
13127317 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 3(2-2-5) 

 Electronic Commerce  
14131418 การวิจัยและปัญหาพิเศษการประกอบอาหารฮาลาล 3(0-6-3) 

 Research and Special Problems in Halal Culinary   
                           2.2.2   วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า     12 หน่วยกิต 

14131319 การประกอบอาหารขนมอบฮาลาล      3(2-2-5) 
 Cooking of Halal Bakery   

14131320 การประกอบอาหารขนมไทยฮาลาล 3(2-2-5) 
 Cooking of Halal Thai Desserts   

14131321 การประกอบอาหารเอเชีย  3(2-2-5) 
 Cooking of Asian Cuisine   

14131322 การประกอบอาหารยุโรป  3(2-2-5)   
 Cooking of European Cuisine              

14131323 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม๎ 3(2-2-5) 
 Fruit and vegetable Products 

 
 

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เป็นอัตลักษ์ของหลกัสูตร 
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14131324 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 3(2-2-5) 
 Meat and Poultry Products  
14131325 ผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-2-5) 
 Fishery Products  
14131326 ผลิตภัณฑ์จากข๎าวและธัญพืช 3(2-2-5) 
 Rice and Cereal Products  
   

                       2.2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพี  
                              ไม่น้อยกว่า 7 

หน่วยกิต 

14131427 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับการประกอบอาหาร        
ฮาลาลและการเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 

2(2-0-4) 

 Preparation of Professional Experience for  Halal          
Culinary and Preparation of Cooperative Education for 
Halal Culinary  
 และ 

 

14131428 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพส าหรบัการประกอบอาหารฮาลาล 5(450) 
 Professional Internship for Halal Culinary   
 หรือ  

14131429 สหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล  6(600) 
 Cooperative Education for Halal Culinary   
   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี                              ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

                    ให๎เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไมํซ้ ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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         3.1.4 แผนการศึกษา 
 

 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนวํยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
34131101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับการประกอบ

อาหารฮาลาล 
6(3-6-9) 

14131103 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการ 
               ผลิตอาหารฮาลาล   

3(3-0-6) 

14131104 การจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์งานครัว 3(2-2-5) 
รวม 18 หน่วยกิต 

 
   ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  9 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

 
14131102 จุลชีววิทยาส าหรับการประกอบอาหาร    

ฮาลาล  
3(2-2-5) 

14131105 การถนอมและการแปรรูปอาหารฮาลาล   3(2-2-5) 
14131106 บรรจภัุณฑ์อาหารและการประเมินอายุการ 
               เก็บรักษา  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี  3 หนํวยกิต 
รวม  21 หน่วยกิต 

 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  9 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 34131207 การผลิตอาหารฮาลาลส าหรับการประกอบ 

               ธุรกิจอาหาร 
6(3-6-9) 

 14131208 เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์ 3(2-2-5) 
 14131209 โภชนาการอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

รวม  21 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  6 หนํวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 

14131210 การพัฒนาต ารับอาหารและนวัตกรรม 
               ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล  

3(2-2-5) 

34131211 นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์มลายู** 6(3-6-9) 
หมวดวิชาเลือกเสรี                 3 หนํวยกิต 

รวม  18 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

14131312 อาหารภัตตาคารและอาหารจ านวนมาก 3(2-2-5) 

34131313 นวัตกรรมอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ**   6(3-6-9) 
14131314 ศิลปะการจัดตกแตํงอาหาร 3(2-2-5) 
13127315 การจัดการงานบริการอาหารฮาลาล  3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด๎านเลือก   6 หนํวยกิต 

รวม  21 หน่วยกิต 
 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

 13127316 การเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 

13127317 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)  

วิชาเฉพาะด๎านเลือก   6 หนํวยกิต 

รวม 12 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 14131427 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
การประกอบอาหารฮาลาลและการเตรียม
สหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหาร 
ฮาลาล 

2(2-0-4) 

14131418 การวิจัยและปัญหาพิเศษการประกอบ
อาหารฮาลาล 

3(0-6-3) 

รวม 5 หน่วยกิต 
 
 

  ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 

14131428 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ 
               การประกอบอาหารฮาลาล     
หรือ   

 14131429 สหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหาร  
ฮาลาล 

5(450)  
 
 

6(600)  

รวม 5 - 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า      15  หน่วยกิต 
    1)  วิชาบังคับ   ไม่น้อยกว่า      12  หน่วยกิต 
    

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  
           ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร 

ทักษะการฟังและการอําน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถํายทอด
ความคิดเพื่อการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช๎ภาษาไทยผํานบทเพลงหรือ
การละเลํน การเลํานิทานพื้นบ๎าน 

           Language and Communication, relation between languages 
with ideas and communication, listening and reading skills, idea 
organization, idea conclusion, expressing ideas for communication for 
both speaking and writing, Thai use through songs, plays and folk tale 
 

5100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
           ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช๎

ภาษาในชีวิตประจ าวัน ทั้งด๎านการฟัง การพูด การอําน และการเขียน การใช๎ภาษา
สื่อสารที่ เป็นทางการและไมํเป็นทางการ การน าเสนอข๎อมูลในเชิงให๎ความรู๎
ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะ และวิจารณ์อยํางมีเหตุผล ศึกษาสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก๎ไขการใช๎ภาษาในชีวิตประจ าวัน ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตส านึกตํอ
สังคมในการใช๎ภาษาไทยในการสื่อสาร 

           Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, 
use of language in formal and information communication, conducting 
informative presentation, giving opinion, suggestion and rational 
criticism, study of problem conditions and its solutions of language 
used in daily life, realizing ethics and awareness of Thai society 
 

5100103 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 
 Thai for Careers  
           การฝึกทักษะ พัฒนาการใช๎ภาษาไทยด๎านการฟัง การพูด การอํานและการ

เขียนเพื่อให๎เกิดการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพถูกต๎องตามหลักเกณฑ์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข๎อมูล  การให๎ความรู๎ 
การวิเคราะห์ข๎อคิดเห็น ข๎อเสนอแนะโดยผํานกระบวนการค๎นคว๎าตามหลักวิชาการ 
เพื่อน าไปใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ให๎เกิดประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่การงานและ
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การใช๎ชีวิตประจ าวัน 
           Practicing and developing Thai language used in listening, 

speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
 

5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา  3(3-0-6) 
 English for Fun  
           การใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ า วัน  ระบบเสียง

ภาษาอังกฤษ ค าศัพท์และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู๎อื่น การสอบถาม
ข๎อมูลเบื้องต๎น การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู๎สึก การน าเสนอหน๎าช้ัน
เรียน 

           English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and 
introducing others, basic information inquiries, giving opinions, feeling 
expression, class presentation 
 

5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 
 English Usage for Social Network  
           การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอยํางงํายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ

การตอบกระทู๎เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดง
ความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ 

           Simple English writing in social media, giving queries and 
answers in English, online chatting, giving opinions in English, writing 
and replying email in English 
 

5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้ 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  
           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  พูด อําน เขียน ใน

ชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ตําง ๆ  อาทิ การกลําวทักทาย การกลําวลา  การ
แนะน าตนเองและผู๎อื่น การร๎องขอ  การเสนอความชํวยเหลือ การให๎ค าแนะน า การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่การถามและการให๎ข๎อมูล  การ
ติดตํอสื่อสารทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช๎เครื่องมือ  
แหลํงข๎อมูลเพื่อศึกษาค๎นคว๎าในการพัฒนาการสื่อสาร เชํน การใช๎พจนานุกรม  
บทความ หนังสือพิมพ์  การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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           Development of English communication skills, listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as 
greeting; leave-taking, self-introduction and others, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, objects and places, inquiring 
and information giving, talking on telephone and expressing opinion; 
development of skills in using tools and resources for communicative 
study such as dictionary, article and newspaper and information 
technology for communication 
 

5100108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

ในชีวิตประจ าวัน ถ๎อยค าและส านวนพื้นฐานที่ใช๎ในสถานการณ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจ๎าของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต๎องเหมาะสม 

           Practices of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 
 

5100109 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝึกและพัฒนาการฟัง พูด อําน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช๎

สถานการณ์จริงที่สอดคล๎องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องรวมถึงการฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์แก๎ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers, practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
daily life and future career 
 

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ  3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  
           การรู๎ เทําทันข๎อมูลขําวสาร การรู๎ เทําทันสื่อ การรู๎ เทําทันเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  การเข๎าถึงและประเมินข๎อมูล  การใช๎ข๎อมูลและจัดการ
ได๎ การวิเคราะห์สื่อ การใช๎เครื่องมือสื่อสารงําย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช๎สื่อสังคม
ออนไลน์อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย และจริยธรรมทางเทคโนโลยี 
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           Information literacy, media literacy, IT and communication 
literacy, information access and evaluation, information use and 
manageability, media analysis, simple tools usage for media 
production, social media use under law controls and ethics in 
technology 

 
    2)  วิชาเลือก        ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-อ) 
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย      3(3-0-6) 
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills  
           การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสตําง ๆ 

ทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ ศึกษาค๎นคว๎า ความรู๎จากการฟังและการอําน
จากสื่อตําง ๆ น าเสนอด๎วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

           Developments of speaking and writing skills, speaking and 
writing for both formal and informal occasion, research, knowledge 
from listening and reading from various media, presenting with 
presentation and writing with ethics and moral realization, 
communication manners, criticizing speaking and writing 
 

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)    
 English Communication Skills Development  
           การฟังและพูดโต๎ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจ าวัน การอําน

และเขียนข๎อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร๎างไมํซับซ๎อน 
           Listening and speaking in daily-life situations, short message 

reading and writing, non-complicated sentence reading and writing 
 

5100111 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)    
 Chinese for Communication  
           การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ข้ัน

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต๎นในชีวิตประจ าวัน 
           Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, 

vocabularies, basic Chinese grammars, greetings and basic daily-life 
conversation 
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5100112 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)    
 Melayu for Communication  
           การใช๎ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ข้ัน

พื้นฐาน การทักทายและการสนทนาเบื้องต๎นในชีวิตประจ าวัน  
           Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, 

basic Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 
   1.2  กลุ่มวิชาวิถแีห่งชีวิต    ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

       1.2.1  วิชาบังคับ                 3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100116 อยู่ดี กินด ีมีสุข 

Well-being 
     3(3-0-6) 

           การใช๎วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช๎
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตํอสิ่งแวดล๎อม  อาหารและคุณคําทางโภชนาการ 
อาหารเฉพาะโรค การอํานฉลากโภชนาการ ความรู๎เรื่องยาเบื้องต๎น สมุนไพรไทย 
สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายค๎ุมครองผู๎บริโภค การสร๎างเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

           Science and technology use in daily life, effects of using 
science and technology on environment, foods and nutrition, dietetics, 
nutrition information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs 
with health, consumer protection laws, promoting physical and mental 
health 
 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Science in Daily Life 

    3(3-0-6) 

           พลังงาน แหลํงพลังงาน พลังงานไฟฟูา การผลิตกระแสไฟฟูา วงจรไฟฟูาใน
บ๎าน อุปกรณ์ไฟฟูา หลักการท างานของเครื่องใช๎ไฟฟูาประเภทตําง ๆ พลังงานใน
การด ารงชีวิต ระบบการท างานของอวัยวะตําง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่
ใช๎ในชีวิต ประจ าวัน การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การ
จัดการผลผลติทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช๎ความร๎อน ความเย็น 
สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา 

           Energy and its sources, electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment, 
principles of electrical devices, energy for living, human organ systems, 
heredity, chemical use in daily life, using microorganism in food 
industries, agricultural and industrial production management with 
heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
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                         1.2.2  วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    3    หน่วยกิต 
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ      3(3-0-6)    
 Information Technology for Presentation  
           ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข๎าถึงและการใช๎ข๎อมูล 

วิธีการเข๎าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค๎น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ 
และการน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบตําง ๆ 

           Introduction to information technology, data access and use, 
accessing information methods, searching strategies, analyzing and 
synthesizing information, presenting information in various forms 
 

5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)    
 Information Technology in Daily Life  
           ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน การประยุกต์คลังความรู๎ กฎหมายและจรรยาบรรณ 
ในการใช๎ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

           Introduction to computer, information technology, computer 
application in daily life, data warehouse application, laws and ethics in 
using information system and security system 
 

5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6)    
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด การให๎เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเชําซื้อ บัญชีรับ-จําย ภาษี และสถิติเบื้องต๎น เพื่อการประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 

           Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise  
           หลักการบริหารรํางกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต๎นของการบริหาร

รํางกายเพื่อการเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อแตํละสํวน ความแข็งแกรํง ความยืดหยุํนของ
รํางกาย และการทดสอบสมรรถภาพด๎วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและ
การเลือกเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา  

           Principles of body management, skill practice and basic 
technique of body management to gaining muscle, body flexibility 
and physical fitness self-check, exercise selection and playing sports 
for healthiness, sportsmanship 
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5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
           กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตําง ๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาให๎เหมาะสมกับศักยภาพของแตํละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลํนกีฬาเพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอรํางกาย อารมณ์ และสังคม การปูองกัน
การบาดเจ็บจากการเลํนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องต๎น การน าทักษะด๎านกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลํนกีฬาและการละเลํนพื้นเมืองในท๎องถ่ิน พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสร๎างภาวะการเป็นผู๎น า  

           Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports 
competition, principles and how to choose sports for individual 
potential, conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society, injury prevention from sports 
and basic first aid, utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games, personality development promoting 
leadership 
 

5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 King’s Philosophy for Local   
           ศาสตร์พระราชากับการจัดการด๎านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม 

และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพื่อความกิน
ดีอยํูดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช๎ศาสตร์พระราชาในการ
พัฒนาท๎องถ่ิน 

 
 
 
 

          King’s philosophy for agricultural management, economies, 
environment and education; sufficiency economy philosophy, royal 
projects for the better living of people, sustainable development, 
applying the King’s philosophy for community development 
 

5100122 ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6) 
 Introduction of Ethics and Wealth  
           การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎   เข๎าใจ เห็นคุณคําของชีวิต สังคม และ

สิ่งแวดล๎อม มีการพัฒนาตนเองเพื่อด ารงตนอยํางมีความสุขและอยูํรํวมกันผู๎อื่นได๎ 
การเสริมสรา๎งคุณธรรมและจรยิธรรม การไมํเบียดเบยีนผูอ๎ื่น การบริหารจัดการและ
ภาวะผู๎น า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจ
เบื้องต๎น การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ  การบัญชีและการเงิน ธุรกิจ
ออนไลน ์การตลาดและการสื่อสาร 

           Development of learning, understanding and valuing lives, 
society and environment; self-development for happy living and 
getting along well with people, promoting ethics and moral; care for 
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others, leadership management, human resource management, 
investment channel, principles of basic business, analyzing business 
environment, accounting and financing, online business, marketing and 
communication 
 

5100123 ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
 Beauty of Life  
           ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข๎าใจตนเองและเข๎าใจผู๎อื่น 

ธรรมชาติของมนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต๎น 
หลักการพูดน าเสนอตํอที่ประชุม ภาวะผู๎น าและผู๎ตามที่ดี การพัฒนาตนในการ
ท างานกลุํมและท างานทีม  และทักษะการใช๎ชีวิต 

           Introductions to human relation, self-understanding and 
understanding others, human nature, personality developments, social 
etiquette, principles of basic speaking, principles of oral presentation 
in front of meeting, status of good leadership and followership, self-
developments for groups work and teamwork, living skills 
 

5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
 Step to the World  
           ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปัจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์  ใน
การแก๎ปัญหาและพัฒนาปัญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลัก ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู๎  โลกทัศน์แบบ
ตํางๆ การวิเคราะห์ข๎อดีและข๎อเสียของโลกทัศน์แตํละอยํางเพื่อจะได๎รู๎จักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกต๎องดีงามเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อัน
น าไปสูํความสงบสุขของชีวิตและสังคม  
 

           Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 
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5100125 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Truth of Life  
               ความหมายของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคม ปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ 
ในการแก๎ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู๎  โลกทัศนแบบ  
ตางๆ การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรูจักแสวงหา
ความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่สมบูรณอัน
น าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

               Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception,  advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 

 
5100126 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  
           หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน 

กระบวนการเกิด และพัฒนาตน การพัฒนาสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และ
จริยธรรม การปูองกันและการจัดการความเครียด การสร๎างมนุษยสัมพันธ์ การ
ท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย๎ง 

           Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 
 

5100127 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life  
           ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม

โดยสังเขป การจ าแนกข๎อแตกตํางในศาสตร์ทางความงาม ความส าคัญของการรับรู๎
กับความเป็นมาของศาสตร์ทาง การเห็น การได๎ยิน และการเคลื่อนไหว สูํทัศนศิลป์ 
ศิลปะ คีตศิลป์และการแสดง ผํานข้ันตอนการเรียนรู๎ เชิงคุณคําจากการร าลึก 
ความค๎ุนเคย และน าเข๎าสูํความซาบซึ้ง เพื่อให๎ได๎มาซึ่งประสบการณ์ของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
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           Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
           เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท๎องถ่ิน และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญ

ของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร๎างจิต
สาธารณะ เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อ
ความก๎าวหน๎าในชีวิตและการท างาน การน าหลักธรรมมาใช๎ในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

           Social identity, local and Thai culture, significance of human 
relations, human nature, psychological process, public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community, 
self-development for the advance in life and career, religious 
principles application to life and career 

  
  1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า         6  หน่วยกิต 

               1.3.1  วิชาบังคับ         3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
 Multiculture  and Peace  
           ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร๎าง

ความเข๎าใจ ความแตกตํางทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกตํางทาง
วัฒนธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสันติภาพและความสมานฉันท์  ปัญหา ความ
ขัดแย๎งในสังคมไทยและสังคมโลก การแก๎ปัญหาความขัดแย๎งโดยสันติวิธี และ
กิจกรรมทางสังคมเพื่อสํงเสริมสันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบตํอสังคมพหุ
วัฒนธรรม การอยูํรํวมกันในสังคมแบบประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 
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           Meanings, significance and types  of culture, process of 
building understanding, cultural difference and its acceptance, basic 
concepts of peace and reconciliation, problems and conflict of Thai 
and World society, resolving conflict with peace, social activity for 
peace promotion, public consciousness and responsibility towards 
multiculture society, living together in democratic society, right 
prevention guidelines 

 1.3.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
 

5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม   3(3-0-6)    
 Life Skill for Society  
           ทักษะด๎านการคิดแก๎ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร๎างสรรค์ การปรับตัว

ในศตวรรษที่ 21 ความเข๎าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การ
เรียนรู๎อาชีพ การเรียนรู๎สังคมผู๎สูงวัย การสร๎างคุณคําในตนเองและการพัฒนา   
จิตสาธารณะ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

           Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in 
the 21st century, multiculture understanding, information 
communication, career learning, elder society learning, building self-
valued and public conscious development, life-long learning for 
sustainable development 
 

5100131 สังคมภิวัตน์   3(3-0-6)    
 Socialization  
           ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่สํงผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในด๎านตําง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง 

           Relationships between human beings and environment in 
Thai society, ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including tradition, culture, economics and political 
affairs 
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1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ                   3  หน่วยกิต 

          1.4.1  คณะครุศาสตร์     3  หน่วยกติ 
 
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6) 
 Teachings of King Rama 9  
           ค าพํอสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกยํองครู การเรียนรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงสี่

เสาหลักของการเรียนรู๎ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหมํ จิตอาสา  หน๎าที่พลเมือง 
           Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising 

teachers, learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, 
modern teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
          1.4.2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3  หน่วยกติ 
 

5100133 วิถีไทย วิถีถ่ิน     3(3-0-6) 
 Thai and Local Ways  
           พื้นฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต๎   วัฒนธรรมชุมชนท๎องถ่ิน   

อัตลักษณ์ชายแดนใต๎ เชํน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตํงกาย ผ๎าประจ าถ่ิน  
วัฒนธรรมด๎านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเช่ือ  และสิ่งสร๎างสรรค์ที่เกิดจาก  
ภูมิปัญญาท๎องถ่ินชายแดนใต ๎ วิถีชีวิตของผู๎คนในชายแดนใต๎ และจัดให๎มีกรณีศึกษา
เรียนรู๎ทรัพยากรในชุมชนท๎องถ่ิน 

           Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local 
textiles and language; traditions and belief, created things from 
southern-border folk wisdom, people lifestyle in southern border, case 
studies of learning resores in local community 
 

หรือ 
 
          1.4.3  คณะวิทยาการจัดการ    3  หน่วยกติ 
 
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6) 
 Young Enterpreneurs  
           ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ  นโยบาย

ภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู๎ประกอบการใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู๎ประกอบการ การมองหาโอกาสใน
การเป็นผู๎ประกอบการ  การประเมินความเป็นไปได๎ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การวางแผนทางการเงินสํวนบุคคล การบริหารรายได๎ รายจําย การออม และ
ภาระหนี้ การใช๎เงินอยํางมีทางเลือกในการลงทุนประเภทตําง ๆ แนวคิดและการ
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เตรียมความพร๎อมส าหรับการเป็นผู๎ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  
จริยธรรมและความรับผิดชอบตํอสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

           Background and significance of special economic zone, 
government and private policy special economic zone, analysis of 
guidelines for becoming entrepreneurship in special economic zone, 
concepts and theory of entrepreneurship, seeking for opportunity to 
become entrepreneurship, evaluation of business probability, forming 
business guideline, personal financial planning, income management; 
expenses, savings and debts, spending money for investment, concept 
and preparation for becoming entrepreneurship in digital era, tax 
benefit, ethics and social responsibility, and related laws 

หรือ 
          1.4.4  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร             3  หน่วยกติ 
 
5100135 วิทยาศาสตร์เพ่ือท้องถิ่น         3(3-0-6) 
 Science for Community  
           ความรู๎ ความส าคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช๎วิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท๎องถ่ิน 

           Knowledge, scientific and technological significance, scientific 
skills, aptitude to science, scientific process, scientific application for 
community development 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   85   หน่วยกิต 

 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน                                 ไม่น้อยกว่า     9   หน่วยกิต 
 

34131101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 6(3-6-9) 
 Basic Science for Halal Culinary 

           การประยุกต์ใช๎หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คุณสมบัติพื้นฐานส าคัญของ
องค์ประกอบในอาหาร ทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน น้ า เกลือแรํ วิตามิน และวัตถุ
เจือปนตํางๆ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างและลักษณะขององค์ประกอบส าคัญในอาหาร 
ระหวํางการเตรียมและปรุงประกอบ รวมทั้งปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข๎อง การประยุกต์ใช๎
หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาหารฮาลาล และแนวโน๎มในปัจจุบันในการ
ประกอบอาหาร รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
           Application of basic mathematics and important properties of 
food ingredients and components including carbohydrates, proteins, fats, 
water, minerals, vitamins and food additives; structure and physical 
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changing during preparing and cooking, related chemical reactions; 
application of halal culinary and current trends,  practice and laboratory 
practice related to contents 
 

14131102 จุลชีววิทยาส าหรับการประกอบการอาหารฮาลาล 3(2-2-5)  
  Microbiology for  Halal Culinary    

ความรู๎พื้นฐาน โครงสร๎างและหน๎าที่ของจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ที่มี
ความส าคัญตํอการประกอบอาหาร ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับจุลินทรีย์ทั้งด๎าน
ประโยชน์และโทษ จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนและท าให๎อาหารเสื่อมเสีย การควบคุมจุลินทรีย์
และการท าลายจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 
จุลินทรีย์ดัชนีมาตรฐานทางจลุชีววิทยา การประยุกต์ใช๎จุลินทรีย์ในการประกอบอาหาร
ฮาลาล 

Basic knowledge, structure and function of microorgamisms; 
properties and impostant of microorgamisms on culinary; relationship 
between humans and microorganisms, microorganisms that contaminate 
and food spoilage, microorganisms related to food plant sanitation, 
Microbiological Standard Index (MSI), utilization of microorganisms on 
halal culinary 
 

 2.2    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                        ไม่น้อยกว่า    76   หน่วยกิต  
          
            2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ                            57   หน่วยกิต 
 

14131103 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการผลิตอาหารฮาลาล   3(3-0-6) 
 Food Safety and Sanitation in Halal Food production 
           หลักสุขาภิบาลอาหารส าหรับร๎านจ าหนํายอาหาร โรงแรม  และโรงงานผลิต

อาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม (HACCP) การวิเคราะห์ฮาลาลและจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม 
(Halal-CCP) ระบบจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานในการผลิตอาหารฮาลาล 
กฎหมายและมาตรฐานอาหารควบคุมการผลิตอาหารที่เกี่ยวข๎องกับสุขาภิบาลและ
ความปลอดภัยในการท างาน  
         Food sanitation principles for food stores; hotels and food 
factories, Good criteria and methods in food production (GMP), Hazard 
Analysis and Critical Control Points (HACCP), Halal Analysis and Critical 
Control Points (Halal-CCP), safety management system and production 
standard halal food laws and standards governing food production 
related to sanitation and safety at work 
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14131104 การจัดการวัตถุดิบและอุปกรณ์งานครัวฮาลาล 3(2-2-5) 
 Halal  raw material and kitchen equipment  Management 
       การเตรียม และการจัดการวัตถุดิบฮาลาล  การก าหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบใน

การผลิตอาหารฮาลาล การขนสํง ตรวจรับและการจัดเก็บวัตถุดิบฮาลาล การเตรียม 
การเลือกใช๎ การล๎างท าความสะอาด และการจัดเก็บอุปกรณ์งานครัวตามแนวทางการ
ขอรับรองฮาลาล และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
     Preparation and handling of halal raw materials; determination of the 
properties of raw materials in halal production, transportation, inspection 
and storage of halal raw materials; preparation, cleaning and storage of 
kitchen equipment to halal certification guidelines, practice and 
laboratory practice related to contents 
 

14131105 การถนอมและการแปรรูปอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Halal Food Preservation and Processing 
         สาเหตุการเสื่อมเสยีของอาหาร หลักการและวิธีการถนอมอาหารเพื่อบริโภคและ

อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจากวัตถุดิบในท๎องถ่ิน หลักการและกรรมวิธีการ
แปรรูปอาหาร การเลือก  บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาอาหาร อายุการเก็บ และการคิด
ต๎นทุน ฝึกปฏิบัติการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร      

         Causes of food spoilage; principles and processes of food 
preservation; food preservation for small and medium enterprises from 
local raw materials; principles preparation of raw materials, method of  
food processing, packaging selection, food storage, shelf life  and budget 
calculation; practice of food preservation and food processing 
 

14131106 บรรจุภัณฑ์อาหารและการประเมินอายุการเก็บรักษา 3(2-2-5) 
 Food Packaging and Shelf Life Evaluation 
         ประเภทของบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาล วัสดุบรรจุภัณฑ์และระบบบรรจุภัณฑ์ 

ภาชนะบรรจุส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบการเก็บ
รักษาอาหาร ปัจจัยที่มีผลตํออายุการเก็บ การท านายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุ
ภัณฑ์  ภาชนะบรรจุและความสัมพันธ์ของภาชนะบรรจุกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบอายุการเก็บในสภาวะเรํง และการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร 
และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง         
        Type of halal food packages; packaging materials and packaging 
systems, packaging for halal food products, package design; storage 
systems of foods, factors affecting shelf life, shelf-life prediction of foods 
in packaging, package and its relationship to product quality, accelerated 
shelf life testing and shelf life evaluation, practice and laboratory 
practice related to contents 
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34131207 การผลิตอาหารฮาลาลส าหรับการประกอบธุรกิจอาหาร 6(3-6-9) 
 Halal Food Production for Food Business 
         นิยามและข๎อก าหนดของอาหารฮาลาล หลักศาสนบัญญัติวําด๎วยการอุปโภค

บริโภคและความสะอาด  การเลือกใช๎ภาชนะอุปกรณ์เครื่องครัวฮาลาล การจัดเตรียม
พื้นที่ครัวฮาลาล  รูปแบบการจัดครัวฮาลาล การท าความสะอาด บ ารุงรักษา การ
จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวฮาลาล  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การควบคุม
อันตรายในสถานที่ปฏิบัติงานครัวฮาลาล ความรู๎เกี่ยวกับวัตถุดิบฮาลาลตํางๆ การ
วางแผนการจัดการวัตถุดิบอาหารฮาลาลไทย  สุขลักษณะของผู๎ประกอบอาหารและ
สัมผัสอาหาร หลักการประกอบอาหารไทยตามข๎อก าหนดการผลิตอาหารฮาลาล การ
เตรียมวัตถุดิบและเทคนิคการประกอบอาหารไทยฮาลาลเพื่อธุรกิจอาหาร การตกแตํง
อาหารส าหรับบริการ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเชฟอาหารฮาลาล และรวมถึง
ฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
        Definition and guidelines for halal food, Fiqh pertaining to 
permissible (lawful) and forbidden (prohibited) food and cleanliness, 
choosing halal kitchen utensils; setting up a halal kitchen area; halal 
kitchen arrangement style cleaning, maintenance, storage of halal 
kitchen equipment safety in operation hazard control in the halal kitchen 
workplace; knowledge about various halal ingredients, planning for 
managing Thai halal food ingredients; personal hygiene for food handlers;  
principles of cooking Thai according to guidelines for halal food;  
preparation of raw materials and  techniques of halal Thai  cuisine for 
food business, food decoration for service, ethics halal chef, practice and 
laboratory practice related to contents 
 

14131208 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  3(2-2-5) 
 Non-Alcoholic Beverage 
          ชนิดและประเภทของเครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์  คุณภาพ สํวนประกอบ 

กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มอัดก๏าซ เครื่องดื่มไมํอัดก๏าซ เครื่องดื่มเข๎มข๎น เครื่องดื่มผง 
เครื่องดื่มจากนม ชา กาแฟ โกโก๎ และเครื่องดื่มจากเมล็ดธัญพืช รวมถึงฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
          Types of non-alcoholic beverage, quality, composition, processing 
methods of carbonated, non-carbonated, concentrated, powdered 
beverages, beverages from milk tea, coffee, cocoa, cereal grain and 
others laboratory practice related contents 
 

14131209 โภชนาการอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Nutrition for Halal food 
            สารอาหาร การยํอย การดูดซึม การเมแทบอลิซึม บทบาทของสารอาหารตํอ

ชีวิต มนุษย์ ผลของเทคโนโลยีตํอคุณภาพอาหาร ฉลากโภชนาการ ความต๎องการ
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สารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและปัญหาสุขภาพจากความไมํสมดุลของ
สารอาหาร   
           Nutrients, digestion, absorption and metabolism, roles of 
nutrients on human life, technological effect on nutritional quality of 
food, nutritional labeling, nutrients requirement, biochemical changes 
and health problems due to imbalance nutrients intake 
 

14131210 การพัฒนาต ารับอาหารและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Development of  Standard Recipes  and Halal Food product 

Innovation 
           การพัฒนาต ารับมาตรฐาน หลักการและข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหาร พฤติกรรมและการส ารวจความต๎องการของผู๎บริโภคอาหารฮาลาล  
การวิเคราะห์ตลาดของผลติภัณฑ์ หลักการ และวิธีการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  การ
วิเคราะห์และการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหมํ  และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่ เกี่ยวข๎องตาม
หลักการผลิตอาหารฮาลาล       
           Standard recipes development, principles and food products 
innovation development process, halal consumer behavior, marketing 
research, principles and quality evaluation of products, new products 
analysis and testing, laboratory practice related to the principles halal 
processing  
 

34131211 นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์มลายู**  6(3-6-9) 
 Malayu Food Identity Innovation 
            ความรู๎ทั่ วไปอาหารมลายู  และพหุ วัฒนธรรมอาหารท๎อง ถ่ิน  วัตถุดิบ 

เครื่องปรุงรส การเลือกใช๎อุปกรณ์ และการประกอบอาหารมลายูท๎องถ่ินฮาลาลทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวาน การจัดส ารับอาหารมลายูท๎องถ่ิน  อาหารมลายูรํวมสมัย 
การประยุกต์ใช๎เทคนิคโมลิคิวลาร์แก๏สโทรโนมีในการประกอบอาหารอัตลักษณ์มลายู
ท๎องถ่ิน การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารท๎องถ่ินเพื่อธุรกิจอาหาร และฝึกปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
           Basic knowledge of local Malayu food and local food 
multicultural; raw materials, ingredients, equipment selections, cooking 
of Malayu food and decoration of Malayu cuisine; application of 
molecular gastronomy technique to cooking halal local identity;  
innovative development of local food products for the food business 
and others laboratory practice related contents 
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14131312 อาหารภัตตาคารและอาหารจ านวนมาก 3(2-2-5) 
 Restaurant Cuisine and Quantity Fooods 
         ประเภทของอาหารจ านวนมาก  รูปแบบการจัดและบริการอาหารภัตตาคาร 

การวางแผน การจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์  การค านวณปริมาณอาหาร การ
ประกอบอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหารกํอนการบริการ การจัดเตรียมสถานที่ และ
รูปแบบการบริการอาหารจ านวนมาก การวิเคราะห์ต๎นทุนของอาหาร และฝึกปฏิบัติใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
         Types of quantity foods;  patterns of food restaurant cuisine 
service; planning; preparation of raw materials and equipment; 
calculation of quantity food; cooking,  quality control in food service, 
food layout of food service and serving quantity food,  breakeven point 
analysis and laboratory practice related to contents 
 

34131313 นวัตกรรมอาหารฮาลาลเพ่ือสุขภาพ** 6(3-6-9) 
 Halal Food Innovation for Health 
         สุขลักษณะของผู๎ประกอบอาหารและสัมผัสอาหาร ข๎อก าหนดการผลิตอาหาร  

ฮาลาล  การประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพจากคุณสมบัติเชิงหน๎าที่ของวัตถุดิบใน
ท๎องถ่ิน การผสมผสานอาหารสุขภาพในรูปแบบอาหารลูกผสม และอาหารฟิวช่ัน 
ศิลปะการจัดตกแตํงอาหารสุขภาพ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเชฟอาหารฮาลาล 
ความสัมพันธ์ หลักการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ การ
ก าหนด และการปรุงอาหารสุขภาพ แนวทางการพัฒนาอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพจาก
วัตถุดิบและพืชสมุนไพรในท๎องถ่ิน และการฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง       
 

         Personal hygiene for food handlers; guidelines halal Thai cooking 
for health food from functional properties of raw materials, health food 
combinations in hybrid food style and fusion food, decoration of health 
food; ethics halal chef, the relation of food eating and eating behavior, 
menu setting and cooking health food, the way of food development for 
health from local material and herbs, laboratory practice related 
contents 
 

14131314 ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 
 Art of Food Decoration 
          ความรู๎เกี่ยวกับศิลปะการจัดตกแตํงอาหาร  ความส าคัญของศิลปะในการ

ออกแบบจัดตกแตํงอาหาร หลักและรูปแบบการจัดตกแตํง การเลือกใช๎วัสดุ อุปกรณ์
และภาชนะที่ใช๎ในการตกแตํงอาหารและโต๏ะอาหาร การออกแบบจัดตกแตํงอาหาร
และโต๏ะอาหารให๎เหมาะสมกับโอกาสและเทศกาล       
        knowledge of the art of food decoration, importance of art for 
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food decoration design; principles and patterns of decoratio, material, 
equipment and container selection, design for decoration and dining 
table using in various occasions and festivals 
 

13127315 การจัดการงานบริการอาหารฮาลาล 3(2-2-5) 
 Banquet and catering Management  
         รูปแบบมาตรฐานของการจัดบริการอาหารประเภทต่างๆ การออกแบบการ

จัดบริการอาหารตามวัตถุประสงค์และโอกาสพิเศษ การจัดตกแต่งสถานที่ตามลักษณะ
งาน การวางแผนเมนู การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดการทีมงานและวัสดุอุปกรณ์ 
จรรยาบรรณและมารยาทในการบริการอาหาร  รวมทั้งองค์ประกอบการบริการอาหาร
ได้แก่ การจัดโต๊ะ งานเลี้ยง และบริการอาหาร และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
           Standard patterns food service, banquet and catering formats, 
setting and design by objectives and special occasions, location 
decorating, menu planning, breakeven point analysis, tools and 
equipment management, staff and tool management ethics and courtesy 
in food services for Banquet, elements of food service; setting table, 
food and beverage service staff and laboratory practice related to 
contents 
 

13127316 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาล   3(2-2-5) 
 Entrepreneurship in Halal Food Business 
        แนวคิดของความเป็นผู๎ประกอบการ  คุณลักษณะของการเป็นผู๎ประกอบการ

อาหารฮาลาลที่ดี แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจอาหารของประเทศไทย 
คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู๎ประกอบการ การประเมินตนเองส าหรับการเป็น
ผู๎ประกอบการธุรกิจ การวางแผนและด าเนินการทางธุรกิจ แผนธุรกิจและการวิเคราะห์
ความเป็นไปได๎ในการด าเนินธุรกิจ และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
       Concept of entrepreneurship features of good halal entrepreneur, 
trends of business formation, business properties of Thailand, morality 
and ethics for business planning and management, business plan, 
entrepreneur, self-assessment for business entrepreneur, laboratory 
practice related to contents 
 

13127317 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 
 Electronic Commerce 
           ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทาง

เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตนแบบธุรกิจเชิงการ 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ปญหาความมั่นคงในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส กลยุทธทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส การซื้อขาย และการโฆษณา ปญหา
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                            2.2.2 วิชาด้านเลือก                                          12   หน่วยกิต 
 

14131319 การประกอบอาหารขนมอบฮาลาล      3(2-2-5) 
 Cooking of Halal Bakery 

          ความรู๎และทักษะในการท าขนมอบฮาลาล อุปกรณ์ในการผลิต ทักษะการ
คัดเลือกวัตถุดิบ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลตํอคุณภาพ เทคนิคการค านวณสูตรและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการและบรกิารธุรกิจขนมอบ และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวข๎อง   
          Knowledges and skills in baking, baking equipment, skills in 
selection of ingredients, properties of Ingredients that affect the quality, 
technique and calculation for development of baking products, 
managerment and service of halal baking business, laboratory practice 
related to the contents 
            
 

ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผลกระทบที่เกิด
จากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
         Introduction to electronic commerce technology; infrastructure 
and electronic commerce tools electronic commerce, business model 
electronic commerce, security problems electronic, payment electronic 
marketing, strategies, selling and advertising electronic commerce; legal 
and ethical problems effect of electronic commerce 
 

14131418  การวิจัยและปัญหาพิเศษการประกอบอาหารฮาลาล   3(0-6-3) 
 Research and Special Problems in Halal Culinary  
        การก าหนดปัญหาและสมมุติฐานของงานวิจัยทางการประกอบอาหารฮาลาล การ

สืบค๎นข๎อมูลที่ทันสมัยจากแหลํงตํางๆ การเขียนโครงรํางวิจัย การด าเนินการทดลอง
ภายใต๎การดูแลและให๎ค าแนะน าของประธานกรรมการที่ปรึกษา การรวบรวมและ
วิเคราะห์ข๎อมูล  การสรุปและอภิปรายผลการทดลอง  การเสนอผลงานวิจัยตํอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาในรูปแบบตํางๆ เชํน รายงาน ต๎นฉบับ การน าเสนอภาค
โปสเตอร์ และการน าเสนอในรูปแบบปากเปลํา 

        Special problems and hypothesis in halal science culinary, 
information search from various sources, interested research, project 
writing, experiment and research report under supervision and suggestion 
of advisors, data collection and analysis, conclusion and dissusion, 
various research presentation under committee such as report, 
manuscript, poster presentation and oral presentation 
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14131320 การประกอบอาหารขนมไทยฮาลาล 3(2-2-5) 
 Cooking of Halal Thai Desserts  
           ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของขนมไทย  วัตถุดิบ การใช๎อุปกรณ์

เครืองมือ เทคนิคการเตรียมและการผลิตขนมไทย การตกแตํง การจัดเสิร์ฟ บรรจุภัณฑ์ 
การค านวณทุน การก าหนดราคาขาย การจัดการและบริการธุรกิจขนมไทยฮาลาล และ
การฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง   
 

          Meaning, importance and types of Thai dessert; raw materials, 
equipment and tools, preparation and Thai dessert cooking techniques 
for various, shaping, decoration, packaging, cost control calculation, 
specification of price, managerment and service of halal Thai desserts 
business, laboratory practice related to the contents 
 

14131321 การประกอบอาหารเอเชีย  3(2-2-5) 
 Cooking of Asian Cuisine  
        ลักษณะและประเภทของอาหารเอเชีย วัตถุดิบ เครื่องปรุงชนิดตํางๆ เครื่องมือ

เครื่องใช๎ ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีการประกอบ
อาหาร การจัดการและบริการธุรกิจอาหารเอเซีย และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวข๎อง   
       Characteristics and types of Asian cuisine, raw materials, ingredients, 
equipment, menu planning, techniques and methods of cooking, 
managerment and service of Asian cuisine business, laboratory practice 
related to the contents  
 

14131322 การประกอบอาหารยุโรป  3(2-2-5) 
 Cooking of European Cuisine 
         ลักษณะและประเภทของอาหารยุโรป วัตถุดิบ เครื่องปรุงชนิดตํางๆ เครื่องมือ

เครื่องใช๎ ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีในการประกอบ
อาหาร การจัดการและบริการธุรกิจอาหารยุโรป และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
       Characteristics and types of European cuisine, raw materials, 
ingredients, equipment, menu planning, techniques and methods of 
cooking, managerment and service of cuisine of European business and 
laboratory practice related to the contents 
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14131323 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 3(2-2-5) 
 Fruit and vegetable Products 
          องค์ประกอบและคุณคําทางอาหารของผักและผลไม๎ การเตรียมผักและผลไม๎

กํอนการแปรรูป กรรมวิธีการถนอมและแปรรูปให๎เป็นผลิตภัณฑ์ตําง ๆ บรรจุภัณฑ์ การ
เก็บรักษา และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม๎ รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวข๎อง 
         Components and nutritional value of fruits and vegetables, 
preparation techniques prior to fruit and vegetable processing, packaging, 
storage and quality control of fruits and vegetables products, laboratory 
practice related to the contents 
 

14131324 ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์และสัตว์ปีก 3(2-2-5) 
 Meat and Poultry Products 

 

          ประเภท โครงสร๎าง คุณสมบัติ และองค์ประกอบของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก 
ปัจจัยที่มีผลตํอคุณภาพการเปลี่ยนแปลงของเนื้อสัตว์กํอนและหลังการฆํา การช าแหละ 
การแปรรูปและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมทั้งการเสื่อมเสียและการเก็บรักษา 
รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 

             Types, structures, properties and elements of meat and poultry 
Factors affecting the quality of meat changes before and after slaughter, 
dissection, processing and product quality control, including degradation 
and storage, and laboratory practice related to contents 
 

14131325 ผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-2-5) 
 Fishery Products 

 

       การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ า การเตรียมสัตว์น้ ากํอนการแปรรูป กรรมวิธี
การถนอมรักษาและแปรรูปให๎เป็นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า เทคโนโลยีสมัยใหมใํนการแปรรปูสตัว์น้ ารวมทั้งฝึกปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
      Quality change of aquatic animals, preparation techniques prior to 
aquatic animals processing, processing methods and preservation, 
packaging, storage and quality control of aquatic animals products, 
current interesting aquatic animals processing, laboratory practice related 
to contents 
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14131326 ผลิตภัณฑ์จากข้าวและธัญพืช  3(2-2-5) 
 Rice and Cereal Products 
           ความส าคัญของข๎าวและธัญพืชตํอเศรษฐกิจไทย การแบํงประเภท ชนิดและ

โครงสร๎างของข๎าวและธัญพืช คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของข๎าวและธัญพืช
ในระหวํางการแปรรูปและการประกอบอาหาร การใช๎ประโยชน์จากข๎าว ธัญพืช และผล
พลอยได๎ รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง 
          Important roles of rice and cereal to Thai economy; classification, 
type and structure of rice and cereal grain; quality and change of 
chemical composition of rice and cereal during processing and cooking; 
utilization of rice, cereal and by product and laboratory practice related 
to contents 
 

                  2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         ไม่น้อยกว่า   7   หน่วยกิต 
 14131427 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล        

และการเตรยีมสหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 
2(2-0-4) 

 Preparation of Professional Experience for  Halal Culinary  
and Preparation of Cooperative Education for Halal Culinary 

          จัดกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด๎าน
การวางตัว การปรับตัว การสื่อสาร การใช๎ทักษะปฏิบัติการ ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะบุคคลที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ความหมายสหกิจ
ศึกษา การให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับงานและอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาอาชีพ 
การเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการท างาน การตัดสินใจ การ
ประเมินตนเองและการก าหนดเปูาหมายทางการประกอบอาหาร 
         Preparation of students before talking professional practice, posing 
adaptation, communication, skill of laboratory, characteristic and 
opportunity of carrier; development of individual professionally of 
profession; meaning of cooperative education; counseling about work 
and carrier, personally and carrier development, writing job application, 
interview skill, carrier skill, decision-making, self-assessment and targeting 
in halal culinary  
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14131428 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 5(450) 
 Professional Internship for Halal Culinary 

 

วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 14131427  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับการ
ประกอบอาหารฮาลาลและการเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล  
Pre-requisite : 14131427 Preparation of Professional Experience for Halal 
Culinary and Preparation of Cooperative Education for Halal Culinary 
             ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในร๎ านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร หนํวยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข๎องกับวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล การประกอบอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเป็นระยะเวลา
ไมํน๎อยกวํา 450 ช่ัวโมง  การปฐมนิเทศรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
จัดปัจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายและสรุปปัญหาด๎านการฝึกงานตลอดจนเสนอวิธีการแก๎ไข
ปัญหา 

 

Practice of professional experience as trainees in either 
government or private sectors related to halal science culinary, culinary, 
product development at least 450 hours; orientation; post-internship 
seminar for summary of problems encountered and problem solving  
หรือ  
 

14131429 สหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล                         6(600) 
 Cooperative Education for Halal Culinary 

 
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 14131427 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส าหรับการ
ประกอบอาหารฮาลาลและการเตรียมสหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาล 

 

Pre-requisite : 14131427 Preparation of Professional Experience for  Halal 
Culinary and Preparation of Cooperative Education for Halal Culinary
 การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว สามารถจัดท ารายงานน าเสนอ
ความก๎าวหน๎า และผลส าเร็จของโครงงานที่ได๎รับมอบหมาย เรียนรู๎การแก๎ปัญหาในการ
ท างาน การปรับตัวเข๎ากับวัฒนธรรมองค์กร น าความรู๎ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 On the job training as a temporaly employee. The students have 
capabilities to write the report, present the progression and present the 
results and outcomes of the assigned project. In addition, they learn to 
solve the problems in work place, adjust themselves to organization 
culture, and appliy knowledges and skills derived from curriculum for 
training effectively 
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               3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม่น้อยกว่า     6   หน่วยกิต 
            ให๎เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไมํซ้ าซ๎อนกับ

รายวิชาที่เคยเรียนมาแล๎ว และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรยีนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของหลักสูตรนี้ 
 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. นางสาวกูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง 
   อาจารย์ 
     x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ 
        การอาหาร) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์ 
        การอาหาร) 
วท.บ. เกียรตินิยม 
        อนัดับ 2 
       (วิทยาศาสตร์ 
      และเทคโนโลยี  
       การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
 

2547 
 

2542 

15 15 15 15 15 

2. นางนิภาภัทร์ กุณฑล 
   ผูช๎ํวยศาสตราจารย์ 
     x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์  
      และเทคโนโลยี 
      การอาหาร)  
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2547 
2537 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม 
   อาจารย์ 
   x-xxxxxxxxx-xx-x 
 

ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ 
        ประมง) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์ 
        การอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรม 
         ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
 

2551 
 

2544 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวกมลทิพย์ กรรไพเราะ 
   อาจารย์ 
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (เทคโนโลยี 
        อาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรม 
        เกษตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2555 
 

2551 

15 15 15 15 15 

5. นายกิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ์ 
    อาจารย์ 
    x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (คหกรรม 
        ศาสตร์) 
วท.บ. (คหกรรม 
       ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
 

2556 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปี  

พ.ศ. 
ภาระการสอน  

(ช่ัวโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. นางสาวกูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง 
   อาจารย์ 
     x-xxxxxxxxx-xx-x 

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ 
        การอาหาร) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์ 
        การอาหาร) 
วท.บ. เกียรตินิยม 
        อนัดับ 2 
       (วิทยาศาสตร์ 
      และเทคโนโลยี  
       การอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
 

2547 
 

2542 

15 15 15 15 15 

2. นางนิภาภัทร์ กุณฑล 
   ผูช๎ํวยศาสตราจารย์ 
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (ธุรกิจเกษตร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์  
      และเทคโนโลยี 
      การอาหาร)  
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

2547 
2537 

12 12 12 12 12 

3. นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม 
   อาจารย์ 
   x-xxxxxxxxx-xx-x 
 

ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ 
        ประมง) 
วท.ม (วิทยาศาสตร์ 
        การอาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรม 
         ประมง) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

2559 
 

2551 
 

2544 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวกมลทิพย์ กรรไพเราะ 
   อาจารย์ 
   x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (เทคโนโลยี 
        อาหาร) 
วท.บ. (อุตสาหกรรม 
        เกษตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2555 
 

2551 

15 15 15 15 15 

5. นายกิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ์ 
    อาจารย์ 
    x-xxxxxxxxx-xx-x 

วท.ม. (คหกรรม 
        ศาสตร์) 
วท.บ. (คหกรรม 
       ศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2560 
 

2556 

15 15 15 15 15 

 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา) 
 สหกิจศึกษา คือ ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ เพี่อแก๎ปัญหาในองค์กรเพื่อ
เสริมสร๎างทักษะด๎านอาชีพจากการบูรณาการความรู๎ ในห๎องเรียนกับประสบการณ์ท างานจริง ณ 
สถานประกอบการ ภายใต๎การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตลอดจนท ารายงานและ
น าเสนอผลส าเร็จของโครงการสหกิจศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
   ความคาดหวังในผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้

4.1.1. มีทัศนคติที่ดีตอํอาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
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4.1.2. มีวินัย มีความรับผิดชอบตอํตนเอง มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ข๎อบังคับของสงัคม และมีภาวะผู๎น า 

4.1.3. มีความรู๎ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารฮาลาลทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติอยํางกว๎างขวางและเป็นระบบ 

4.1.4. มีความรู๎ที่เกิดจากการบรูณาการองค์ความรู๎ทีเ่รียนมาเพื่อแก๎ปญัหาอยําง
เหมาะสม 

4.1.5. มีความสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูํการปฏิบัต ิ
งานจริงได๎อยํางเหมาะสม 

4.1.6 มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุํม 
4.1.7 มีทักษะการสื่อสารการพูด เขียน และสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมข๎อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ 
4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
นัก ศึกษาในหลักสู ตร การประกอบอาหารฮาลาลต๎อง ได๎รั บการอบรม/                

ฝึกประสบการณ์ในเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) ในภาคฤดูร๎อน
ทุกช้ันปีตั้งแตํปีที่ 1 – 4 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรผู๎สัมผัสอาหารและเกี่ยวกับการเตรียม
วัตถุดิบและอุปกรณ์ครัวในร๎านอาหาร 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการบริการในร๎านอาหารหรือโรงแรม 
นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารในร๎านอาหารหรือ

โรงแรม 
  นักศึกษาช้ันปีที่ 4  
     1) การเตรียมความพร๎อมสหกจิศึกษาหรือฝกึประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษาที่ 
4 จ านวนไมํน๎อยกวํา 180 ช่ัวโมง 
      2) สหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมเวลาไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์จัด
เต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
โดยมีเงื่อนไข นักศึกษาต๎องผํานการฝึกประสบการณ์ในภาคฤดูร๎อนครบทั้ง 3 ช้ันปี 

จึงสามารถลงเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาส าหรับการประกอบอาหารฮาลาลได๎ 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิจัยและโครงงาน 
ข๎อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ส าหรับการฝึกสหกิจศึกษาหรือการฝึกภาคสนาม 

ต๎องเป็นหัวข๎อที่เกี่ยวกับงานด๎านการประกอบอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ระบบการจัดการ/
มาตรฐานอาหาร และด๎านอื่นๆที่เกี่ยวข๎อง โดยก าหนดผู๎มีสํวนรํวม 3 สํวนคือ นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาและตัวแทนสถานประกอบการพิจารณาหัวข๎อโครงการหรือการวิจัยรํวมกัน ซึ่งต๎องมีแหลํง
อ๎างอิงหรือคาดวําจะน าไปใช๎งานหากงานวิจัยส าเร็จ มีรูปแบบรายงานที่ต๎องน าสํงตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     โครงงานหรืองานวิจัยด๎านการประกอบอาหารฮาลาล ควรเป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่

สามารถอธิบายได๎ด๎วยหลักทางทฤษฎีและใช๎กระบวนการด๎านการวิจัยในการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
มีขอบเขตที่สามารถท าให๎แล๎วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ มีดังน้ี 
5.2.1  มีทัศนคติที่ดีตอํอาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
5.2.2 มีวินัย มีความรับผิดชอบตํอตนเอง มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามกฏระเบียบ 

ข๎อบังคับของสังคม และมีภาวะผู๎น า 
5.2.3 มีความรู๎ในสาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อยาํงกว๎างขวางและเป็นระบบ 
5.2.4 มีความสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูํการปฏิบัติงาน

จริงไดอ๎ยาํงเหมาะสม 
5.2.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและรายกลุํม 
5.2.6 มีทักษะการสื่อสาร การพูด เขียน และสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเกบ็

รวบรวมข๎อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอ 
5.3 ช่วงเวลา  

  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  

6 หนวํยกิต 
5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาแจ๎งให๎นักศึกษาทราบถึงหัวข๎อ/รายละเอียดของโครงงานหรือ  
งานวิจัย 

5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยก าหนดช่ัวโมงให๎ค าปรึกษาในการเลือกหัวข๎อ  
 กระบวนการการศึกษาค๎นคว๎าและประเมินผลงานวิจัย 

    5.5.3 นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาและรายละเอียดของงานวิจัยตํออาจารย์ที่ปรึกษา
และคณะกรรมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินจากความก๎าวหนา๎ของโครงงานหรืองานวิจัย 
5.6.2 ประเมินผลข้ันแรกจากงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5.6.3 ประเมินผลข้ันที่สองจากความสมบูรณ์ของงานวิจัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5.6.4 ประเมินผลจากการสอบโครงงานหรืองานวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีจิตอาสา 1) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎

ภ า ค ป ฏิ บั ติ ใ น ส ถ า น
ประกอบการและชุมชน เพื่อให๎
ผู๎เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก
ในสถานประกอบการและ
ชุมชน เรียนรู๎การท างานรํวมกัน
เป็นทีม 

1)  การประเมินผลการเข๎ารํวม 
     กิจกรรม 
2)  การสั ง เกตและประเมิ น

พฤติกรรมจิตอาสา 
 
 
 

2) มี ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ใ ช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เนน๎ทักษะการใช๎ภาษาในการ
สื่อสารระหวํางบุคคล 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที ่
    สํงเสริมให๎นัก ศึกษาเลือกใช๎

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ที่
หลากหลายและเหมาะสม 

3) มอบหมายงาน ให๎ศึกษาค๎นคว๎า
ด๎วยตนเอง และน าเสนอผลงาน
โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎
อยํางเหมาะสม 

1) การสังเกตและประเมินการใช๎
ภาษาในการสื่อสาร 

2) การประเมินผลงาน 

3) สามารถสอบผํานคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพการทํองเที่ยว การ
โรงแรม ภัตตาคารและร๎านอาหาร 
สาขาผู๎ประกอบอาหารฮาลาล ไมํ
น๎อยกวําช้ันที่ 2 

1) จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักศึกษา
ได๎รับการฝึกปฏิบัติตามคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

2) จัดกิจกรรมสํงเสริมให๎นักศึกษา
ได๎รับการทดสอบคุณวุฒิวิชา      

    ชีพฯ  
3)  จัดกิจกรรมพี่ สอนน๎อง เพื่ อ

ทบทวนทั้ งทฤษฎีและปฏิบัติ 
กํอนสอบ 1-2 ครั้ง 

1)  ประเมินผลกิจกรรมสํงเสริม
การฝึก 
2)  จ านวนผู๎ที่ผํานการทดสอบ

คุณวุฒิวิชาชีพ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบตํอตนเองและ

สังคมมีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 
อดทน มีระเบียบวินัย  

2)  มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน 
มีระเบียบวินัยมีจิตอาสา หรือมี
จิตส านึกสาธารณะ 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู๎อื่น 

4) มี จิ ต อ า ส า  ห รื อ มี จิ ต ส า นึ ก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็น 
    ไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็น

คุณคําภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

1)  ก าหนดกฎเกณฑ์และข๎อปฏิบัติ
ตําง ๆ ในการเรียนการสอน
รํวมกัน เชํน การเข๎าห๎องเรียน 
การสํงงาน และการอยูํรํวมกัน
ในหมูํคณะตลอดจนการแตํ ง
ก า ย ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

2)  เน๎นถึงความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค๎นคว๎า และ
ตักเตือนนักศึกษาให๎เห็นข๎อเสีย
ของการลอกเลียนผลงานของ
ผู๎ อื่ น  ร วม ถึง สอน วิ ธีก าร ที่
ถูกต๎อง ในการอ๎างอิงผลงาน
ของผู๎อื่น 

3)  สํงเสริมให๎นักศึกษาท างานเพื่อ
สาธารณะเป็นกลุํม จัดกิจกรรม
รํวมกับชุมชน/องค์กรภายนอก 

4)  ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย 
และภูมิปัญญาท๎องถ่ิน 

1) ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข๎าช้ันเรียนและ สํงงานที่
ไดร๎ับมอบหมายให๎ตรงเวลา 
การแตํงกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย  

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์
ในการปฏิบัติงาน หรือสร๎าง
ผ ล ง า น ที่ เ ป็ น ค ว า ม รู๎
ความสามารถของตนเอง
โ ด ย ไ มํ แ อ บ อ๎ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อื่นตลอดทั้งความซื่อสัตย์ใน
การสอบ 

3) ประเมินจากการมีสํวนรํวม
และการให๎ความรํวมมอืใน
การท ากจิกรรมตําง ๆ  

4) ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา หรือ
จิตสานึกสาธารณะ เชํน 
การจัดเตรียมความพร๎อม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห๎องเรียน การเปิด-ปิด 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม 
ฯลฯ  

5) ประเมินจากกิจกรรม/  
โครงการ  

6) ประเมินจากพฤติกรรมที ่
แสดงออกถงึความรักและ
ความภูมิใจในความเป็นไทย   
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2.1.2 ด้านความรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู๎อยํางเป็น

ระบบ 
3) สามารถน าความรู๎  ไปประยุกต์

ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
4) สามารถบู รณาการความรู๎ กั บ

ศาสตร์ ตํ า ง  ๆ  ไป ใ ช๎ ไ ด๎ อ ยํ า ง
เหมาะสม 

1) ใช๎เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
โดยให๎ความรู๎ ด๎านหลักการ/
ทฤษฎี  และ เน๎นการป ฏิบั ติ 
ต ล อ ด จ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ น
สถานการณ์ตําง ๆ 

2)  สํงเสริมให๎นักศึกษาค๎นคว๎าหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อน ๆ 
ในช้ันเรียน 

3) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สัง เคราะห์และแลกเปลี่ ยน
แสดงความคิดเห็นในประเด็น
ตําง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใช๎
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง 

4) จั ด ใ ห๎ มี ก า ร เ รี ย น รู๎ จ า ก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5) ให๎นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

1) ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร ท า
แบบฝึกหัด การสอบ การท า
รายงาน  และการปฏิบัติงาน 

2) ประเมินจากการแสดงความ
คิดเห็นในการอภิปรายในช้ัน
เรียน 

3) ประเมินจากการน า เสนอ
ผลงานหรือโครงการ 

4) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ก า ร จั ด 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตําง ๆ  

 
   2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า  ป ร ะ เ มิ น 

ทางเลือก  เสนอวิธีแก๎ปัญหาและ
ตัดสินใจได๎ อยํางเหมาะสม 

2)  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เพื่อ
สร๎าง ประโยชน์ตํอตนเองและ
สังคมได๎ 

3)  มีความสามารถในการประเมิน
ความรู๎ ความสามารถของตนเอง
และก าหนด เปูาหมายในการ
พัฒนาตนเองได๎ 

1) กระตุ๎นให๎นักศึกษาคิดวิเคราะห์
อยํางเป็นระบบจากสถานการณ์
ตํางๆ หรือการท ากรณีศึกษา 

2) ให๎ นั ก ศึ กษ าฝึ ก ใ ช๎ ค ว าม คิ ด
สร๎างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน 
และฝึกพูดในโอกาสตําง ๆ 

3) ให๎นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบัติ
จริงโดยการจัดท าโครงการ 

 

1)  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให๎ศึกษาค๎นคว๎า
การเขียนรายงานและแฟูม
สะสมงาน 

2)  ประเมินจากความชัดเจน
ขอ ง ข้ั น ต อ น ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์หรือ  รายงานการ
วิเคราะห์วิจารณ์กรณีศึกษา  
หรือการทดสอบโดยใช๎การ
สอบกลางภาคและปลาย
ภา ค โ ด ย ข๎ อ ส อ บ มี ก า ร
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
วิเคราะห์แนวคิด 

3)  ประเมินจากผลงานในเชิง
แนวคิดสร๎างสรรค์ 

 

 2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู๎น า ผู๎ตามและกล๎า

คิด กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต๎อง 
2)  มีความสามารถในการปรบัตัว 

ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎อยําง
เหมาะสม 

3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ใน
ก า ร เ ป็ นพ ล เ มื อ ง ที่ ดี  แ ล ะ
สามารถเป็นที่พึ่งของตนเองและ
สังคมได๎ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุํม 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน๎นให๎นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหวํางกันในช้ันเรียน 

3) ความส าคัญของความสัมพันธ์
ร ะ ห วํ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

4)  ให๎นักศึกษามีโอกาสท าโครงการ
ที่มีประโยชน์ตํอสังคม 

1) ประเมินผลงานจากการท า 
    งานกลุํม การน าเสนองาน

ตามกลุํมที่ได๎รับมอบหมาย 
2) การสงัเกตพฤติกรรมจากการ

มีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ในช้ัน
เรียน  

3)  สังเกตการท างานรํวมกันของ 
นักศึกษาในห๎องเรียนในการ
รํวมกลุมํ 

4) ประเมินจากการท ากิจกรรม
ของโครงการ 

 
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1)   มีทักษะการใช๎ภาษาในการ

สื่ อ ส า ร อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2)   มีความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศได๎
อยํางเหมาะสม 

3)   มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
เ ชิงคณิตศาสตร์และสถิติ 
เ ก็ บ รวบ รวม ข๎อมู ลแล ะ
น าเสนอข๎อมูล 

1) จัดประสบการณ์ให๎ผู๎ เรียนได๎ใช๎
การสื ่อสารทั ้ง การพูด  การฟัง 
การเขียนระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอน 
และบุคคลอื่น 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่สํงเสริม
ให๎ผู๎ เรียนเลือกและใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อส าร ได๎
หลากหลายรูปแบบ 

3) จัดประสบการณ์ใหน๎ักศึกษาได๎เรียนรู๎ 
ในสถานการณ์ที่ต๎องใช๎การค๎นคว๎า  
วิเคราะห์ข๎อมูล  และน าเสนอได๎
อยํางเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ
ความคิด การรายงาน   

2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม     
การเรียนการสอนที่จัด 

3)  ประเมินจากการวิเคราะห์
ข๎อมูล การท ารายงานและ
กิจกรรมในห๎องเรียน 
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา 

สถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติ
ตนตามกรอบระเบียบข๎อบังคับของ
สถาบันและสังคม 

2) มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถจัดการ
ปัญหาด๎านจริยธรรม ความขัดแย๎ง
ระหวํางผล ประโยชน์ที่ได๎รับกับ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) มีวินัย ตรงตํอเวลา ขยัน อดทนและ
มีความรับผิดชอบตํอตนเองวิชาชีพ
และสังคม 

 4) มีมนุษย์สัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น
ของผู๎อื่น มีภาวะความเป็นผู๎น า
ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร
และสังคม 

5) มีทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพแสดงออกถึง
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตํอ
ผู๎อื่น 

1)  ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎สอนทุกคน
ปลูกฝัง และเป็นแบบอยํางที่ดี
ในความจงรั ก ภักดี คํอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให๎นักศึกษามี
ความรู๎ ความเข๎าใจ และปฏิบัติ
ได๎ตามแบบอยํางที่ถูกต๎อง 

2) การสอดแทรกให๎นักศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรมและระเบียบ
วินัย โดยเนน๎ย้ าการเข๎าช้ันเรียน
ให๎ตรงเวลา ตลอดจนการแตํง
กายให๎เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  

3) การมอบหมายให๎นักศึกษาท า 
งานเป็นกลุํม รู๎จักบทบาทของ
การเป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผูอ๎ืน่  

4) การเน๎นย้ าให๎นักศึกษามีความ 
  ซื่ อสัตย์สุ จริต ไมํ กระท าการ

ทุจริตในการสอบหรือการลอก
ผลงานของผู๎อื่น   

1)  มีการประเมินระหวํางเรียน
ควบคํูไปกับการประเมินใน
ทุ กร าย วิ ชา  โดยผู๎ เ รี ย น
ประเมินตนเอง กลุํมเพื่อน 
อาจารย์   และใช๎ วิ ธีการ
ป ร ะ เ มิ น ที่ ห ล า ก ห ล า ย  
ได๎แกํ   การสั ง เกต  การ
สัมภาษณ์  การสนทนากลุํม  
แบบประเมินตนเอง   

2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เส ริ มท า งด๎ า น คุณธร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะผ ล ก า ร
วิเคราะห์การจัดกิจกรรม
ด๎ ว ย ก า ร สั มภ าษณ์ ห รื อ
แบบสอบถาม 

3)  ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน
เรียน   การรํวมกิจกรรม  
การแตํงกาย   และการสํง
งานตามก าหนดระยะเวลาที่
ก าหนด 

4)  ประเมินจากการเข๎ารํวม 
กิจกรรมจิตอาสา 

 

 
2.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฎี

และหลักการปฏิบัติที่ส าคัญและ
เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาหาร 
ฮาลาล 

2) สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขา 
   วิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ 

 1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน๎นให๎ผู๎ เรียนเป็น
ส าคัญ และค๎นคว๎าเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง  มุํ ง เน๎นให๎ผู๎ เ รี ยนมี
ความรู๎ และความเข๎าใจใน
ทฤษฏี และประยุกต์ใช๎ความรู๎

1) การทดสอบยํอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากผลงานการศึกษา 
    ค๎นคว๎าและเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
4) ประเมินจากการน าเสนอ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ที่เกี่ยวข๎อง 

3) สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการในสาขา รวมถึงงานวิจัย
และสามารถตํอยอดองค์ความรู๎ใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องได ๎

ในการปฏิบัติได๎ 
2)   ใช๎การเรียนการสอนแบบ

บูรณาการความรู๎ โ ดยเน๎ น
ห ลั ก ก า ร ท า ง ท ฤ ษ ฏี ไ ป
ประยุกต์ใช๎ในงานปฏิบัติใน
สภาพแวดล๎อมจ าลองและ
สภาพจริง 

3)  จั ด ใ ห๎ มี ก า ร เ รี ย น รู๎ จ า ก
สถานการณ์จริงด๎วยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผู๎เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ใช๎ในงานปฏิบัติ
จริ ง มาเป็น วิทยากรพิ เศษ
เฉพาะเรื่อง 

4 )  ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการธุรกิจอาหารหรือ
ที่ เกี่ ยวข๎องเพื่อเรียนรู๎ และ
แก๎ไขปัญหาในสถานการณ์จริง 

ผลงานหรือรายงานในช้ันเรียน 
รายงานผลการฝกึปฏิบัต ิ

5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

 
2.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะในการปฏิบัติทางด๎านการ

ประกอบอาหารฮาลาลตลอดจน
ส า ม า ร ถ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู๎ ม า
ประยุกต์ใช๎ในการท างานที่เกี่ยวข๎อง
กับวิชาชีพได ๎

2) สามารถวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ตํางๆ ตํอสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในประเทศและโลก 

3) มีความสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎
ภ า ค ท ฤ ษ ฏี  ภ า ค ป ฏิ บั ติ  ม า
ประยุกต์ใช๎ ในการแก๎ปัญหาใน
สถานการณ์จริง 

4) สามารถประยุกต์ใช๎นวัตกรรมจาก
ธุรกิจอาหารหรือศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎องมาพัฒนาทักษะการท างาน
ให๎เกิดประสิทธิภาพ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน๎นให๎ผูเ๎รียนเป็นส าคัญ 
และใหผ๎ู๎เรียนฝกึปฏิบัติคิด
วิเคราะหส์ถานการณ์และแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ 

2)  จัดใหม๎ีการเรียนรู๎จาก
สถานการณ์จริงด๎วยการศึกษา
ดูงานหรอืเชิญผู๎เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ใช๎ในงานปฏิบัติ
จริงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง  

3) ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการฝึก
ปฏิบัติงานทัง้ในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จรงิ 

4) ยกกรณีศึกษาทางด๎านศาสตร์
การประกอบอาหารฮาลาล 
แล ะ ใ ห๎ มี ก า ร อ ภิป ร า ยทั้ ง

1) การทดสอบยํอย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย

ให๎กับนักศึกษาในรูปแบบการ
น าเสนอหน๎าช้ันเรียนหรืรูปเลํม
รายงาน 

4) ประเมินจากรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
รายบุคคลและกลุํม 

2.2.4 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ด๎านธุรกิจอาหารที่เกี่ยวข๎องกับการ
ประกอบอาหารฮาลาล 

2) สามารถปรับตัวและท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิก
กลุํมได๎อยาํงมีประสิทธิภาพ 

3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได๎
เหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่และ
ความรับผิดชอบ 

4) สามารถพัฒนาตนเองและอาชีพให๎
ทันสมัยอยํางตํอเนื่อง 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ เน๎นการเรียนแบบกลุํม
สํงเสริมให๎ผู๎เรียนเข๎าใจบทบาท
และหน๎าที่ความรับผิดชอบของ
แตลํะคนในการเรียนรู๎รํวมกัน 

2) การจัดกิจกรรมที่เน๎นการมอบ 
หมายการท างานแบบกลุํมยํอย
หมุนเ วียนสมา ชิกกลุํ มและ
ต าแหนงํหนา๎ที่ของกลุํม รวมถึง
กระตุ๎นความสามารถของผู๎เรยีน
ให๎เกิดการพัฒนาตามล าดับ 

3) ให๎ผู๎ เ รียนได๎ เ ข๎ารํ วมการท า
กิจกรรม การบริการวิชาการ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
โดยรํวมมือกับอาจารย์ 

4) การสํงให๎ผู๎เรียนออกฝึกสหกิจ
ศึกษา ณ สถานประกอบการ
ธุรกิจอาหาร 

1 )  ก า ร ป ร ะ เ มิ น แล ะสั ง เ ก ต
พฤติกรรมผู๎ เรียนในระหวําง
การท างานรํวมกัน 

2) การรายงานหน๎าช้ันเรียน 
3) อาจารย์ผู๎สอนหรือผู๎รํวมงาน

กับนักศึกษามีสํวนรํวมในการ
ประเมินผล 

4) ประเมินผลจากรายงานของ
นักศึกษาทั้งรายบุคคลและ
รายกลุํม 

5)  ประเมินจากการปฏิบัติงาน ณ 
ส ถานป ร ะกอบ การ ที่ รั บ
นักศึกษาเข๎าฝึกสหกิจศึกษา 

 
2.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถใช๎ภาษาไทยในการฟัง การ

พูด การอําน การเขียนและการสรุป
ประเด็นได๎อยํางถูกต๎อง รวมถึง
ภาษาอื่นๆ  ที่ เ กี่ ยวข๎องกั บการ
ปร ะกอบอาห าร ฮาล าล อยํ า ง
เหมาะสม 

2) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การน าเสนอ ติดตํอสื่อสาร ด๎วย
รูปแบบที่ถูกต๎องและเหมาะสม 

3 )  ส ามาร ถน า ระบบ เทค โน โล ยี
สารสนเทศหรือพื้นฐานคณิตศาสตร์

1) จัดการเรียนการสอนที่เน๎นการ
ฝึกทักษะการสื่อสารระหวําง
บุคคล ทั้งการพูด การฟังและ
การเขียนและการสรุปประเด็น
ตํางๆ ในกลุํมผู๎เรียน ระหวําง
ผู๎ เ รี ยน  ผู๎ สอนและบุคคลที่
เกี่ยวข๎อง 

2) มอบหมายงานให๎นักศึกษาได๎
สืบค๎นและเข๎าถึงข๎อมูลดว๎ยการ
ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
น ามาสรุปและอภิปรายงานที่

1 )  ป ร ะ เ มิ น จ าก เ ทคนิ คก า ร
น าเสนอและความถูกต๎องของ
ข๎อมูล 

2) ประเมินจากการเรียบเรยีง สรุป 
และการอภิปรายเนื้อหางานที่
ไดร๎ับมอบหมาย 

3 )  ป ร ะ เ มิ น ก า ร อ ภิ ป ร า ย
กร ณี ศึ กษาตํ า ง ๆ  ที่ มี ก า ร
น าเสนอหน๎าช้ันเรียน 

4) ประเมินความถูกต๎องในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข๎ อ มู ล ท า ง
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และสถิติประยุกต์มาชํวยในการ
ประมวลผล การแปลและวิเคราะห์
ผล รวมถึงการแก๎ไขประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาหาร
ฮาลาลได ๎

4 )  ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช๎ ข๎ อ มู ล
สารสนเทศในการพัฒนาตนเอง 
และการติดตามสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

ได๎รับมอบหมายทั้งรายบุคคล
และรายกลุํม 

3) สอดแทรกการใช๎ทักษะการ
วิเคราะห์และสถิติในรายวิชา
เรียนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

คณิตศาสตร์และสถิติ 

 

3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
     (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่
รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
     1)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 (1) มีความรับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
    (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น 
 (4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
  (5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณคําภูมิปัญญา
  ท๎องถ่ิน 

     2)  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง  

 (2) สามารถวิเคราะห์ความรู๎อยํางเป็นระบบ 
 (3) สามารถน าความรู๎ ไปประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 
 (4) สามารถบูรณาการความรู๎กับศาสตร์ตําง ๆ ไปใช๎ได๎อยํางเหมาะสม 

     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก  เสนอวิธีแก๎ปัญหาและตัดสินใจได๎ อยําง

เหมาะสม  
 (2) มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ เพื่อสร๎างประโยชน์ตํอตนเองและสังคมได๎  
 (3) มีความสามารถในการประเมินความรู๎ ความสามารถของตนเองและก าหนด    
       เปูาหมายในการพัฒนาตนเองได๎ 

     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1) มีความเป็นผู๎น า ผู๎ตามและกล๎าคิด กล๎าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต๎อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว  ควบคุมอารมณ์ตนเองได๎อยํางเหมาะสม 
  (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน๎าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พึ่งของ 
   ตนเองและสังคมได๎ 
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     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 (1) มีทักษะการใช๎ภาษาในการสื่อสารอยํางมีประสิทธิภาพ 

  (2) มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศได๎อยํางเหมาะสม 
   (3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข๎อมูลและ 
       น าเสนอข๎อมลู
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข๎อ  
1 

ข๎อ 
2 

ข๎อ  
3 

ข๎อ  
4 

ข๎อ  
5 

ข๎อ 
 1 

ข๎อ 
 2 

ข๎อ 
 3 

ข๎อ  
4 

ข๎อ  
1 

ข๎อ  
2 

ข๎อ 
3 

ข๎อ 
1 

ข๎อ 
2 

ข๎อ 
3 

ข๎อ 
1 

ข๎อ  
2 

ข๎อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช๎ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู๎ 

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก๎าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   

5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   

5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   

5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   

5100116 อยูํดี กินดี มีสุข                   

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข๎อ  
1 

ข๎อ 
2 

ข๎อ  
3 

ข๎อ  
4 

ข๎อ  
5 

ข๎อ 
 1 

ข๎อ 
 2 

ข๎อ 
 3 

ข๎อ  
4 

ข๎อ  
1 

ข๎อ  
2 

ข๎อ 
3 

ข๎อ 
1 

ข๎อ 
2 

ข๎อ 
3 

ข๎อ 
1 

ข๎อ  
2 

ข๎อ 
 3 

5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารรํางกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท๎องถิ่น                   
5100122 ชี้ชํองทางดี ชี้ชํองทางรวย                   
5100123 ความงดงามแหํงตน                   
5100124 ก๎าวสูํโลกกว๎าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   

5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                   

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ต่อ) 

 
รายวิชา 

 

 
 

1. ด้านคุณธรรม
จรยิธรรม 

 

 
 

2. ด้านความรู ้
 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 
และความ 
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ 
การวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช้ 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

ข๎อ  
1 

ข๎อ 
2 

ข๎อ  
3 

ข๎อ  
4 

ข๎อ  
5 

ข๎อ 
 1 

ข๎อ 
 2 

ข๎อ 
 3 

ข๎อ  
4 

ข๎อ  
1 

ข๎อ  
2 

ข๎อ 
3 

ข๎อ 
1 

ข๎อ 
2 

ข๎อ 
3 

ข๎อ 
1 

ข๎อ  
2 

ข๎อ 
 3 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   
5100132 ครูแหํงแผํนดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู๎ประกอบการรุํนเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท๎องถิ่น                   

 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชา
เฉพาะ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

 3.2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
          1) มีความจงรักภักดีตํอชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ  
             ข๎อบังคับของสถาบันและสังคม 

         2) มีความซื่อสัตย์สุจริตสามารถจัดการปัญหาด๎านจริยธรรม ความขัดแย๎งระหวํางผลประโยชน์ 
                 ที่ได๎รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        3) มีวินัย ตรงตํอเวลา ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบตํอตนเองวิชาชีพและสังคม 
  4) มีมนุษย์สัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น มีภาวะความเป็นผู๎น าปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
                 องค์กรและสังคม 
  5) มีทัศนคติที่ดีตํอวิชาชีพแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
                 ตํอผู๎อื่น 
       3.2.2 ด้านความรู้ 
               1) มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการปฏิบัติที่ส าคัญและเกี่ยวข๎องกับการ 
                   ประกอบอาหารฮาลาล 
               2) สามารถบูรณาการความรู๎ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู๎ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
               3) สามารถติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการในสาขา รวมถึงงานวิจัยและสามารถตํอยอด     
                  องค์ความรู๎ในศาสตร์ที่เกี่ยวข๎องได๎ 

3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
                1) มีทักษะในการปฏิบัติทางด๎านการประกอบอาหารฮาลาลตลอดจนสามารถน าองค์ความรู๎มา 
                    ประยุกต์ใช๎ในการท างานที่เกี่ยวข๎องกับวิชาชีพได๎ 
                2) สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ตํางๆ ตํอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในประเทศ 
                    และโลก 
                3) มีความสามารถประยุกต์ใช๎ความรู๎ภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ มาประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาใน 
                   สถานการณ์จริง 
                4) สามารถประยุกต์ใช๎นวัตกรรมจากธุรกิจอาหารหรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องมาพัฒนาทักษะ 
                      การท างานให๎เกิดประสิทธิภาพ 
 3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มีความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด๎านธุรกิจอาหารที่

เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาหารฮาลาล 
  2) สามารถปรับตัวและท างานรวํมกับผู๎อื่นทั้งในฐานะผู๎น าและสมาชิกกลุํมได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได๎เหมาะสมกับบทบาท หน๎าที่และความรับผิดชอบ 
  4) สามารถพัฒนาตนเองและอาชีพให๎ทันสมัยอยํางตํอเนื่อง 
 3.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) สามารถใช๎ภาษาไทยในการฟัง การพูด การอําน การเขียนและการสรุปประเด็นได๎อยํางถูกต๎อง     
                   รวมถึงภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาหารฮาลาลอยํางเหมาะสม 
  2) สามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอ ติดตํอสื่อสาร ด๎วยรูปแบบที่ถูกต๎องและ 
                   เหมาะสม 
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  3) สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือพื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์มาชํวยใน 
      การประมวลผล การแปลและวิเคราะห์ผล รวมถึงการแก๎ไขประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข๎องกับ    
                    การประกอบอาหารฮาลาลได๎ 
  4) สามารถประยุกต์ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง และการติดตามสถานการณ์การ 
             เปลี่ยนแปลงของโลก 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4  

34131101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานส าหรบัการ
ประกอบอาหารฮาลาล 

                    

14131102  จุลชีววิทยาส าหรบัการ
ประกอบอาหารฮาลาล 

                    

14131103  การสุขาภิบาลและความ 
               ปลอดภัยในการผลิตอาหาร 
               ฮาลาล 

                    

14131104  การจัดการวัตถุดิบและ 
               อุปกรณ์งานครัว 

                    

14131105  การถนอมและการแปรรปู 
                อาหารฮาลาล 

                    

14131106  บรรจุภัณฑ์อาหารและการ 
               ประเมินอายุการเก็บรักษา 

                    

 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4  

34131207  การผลิตอาหารฮาลาลส าหรบั 
               การประกอบธุรกจิอาหาร 

                    

14131208  เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล ์                     
14131209  โภชนาการอาหารฮาลาล                     
14131210  การพัฒนาต ารับอาหารและ 
               นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
               ฮาลาล 

                    

34131211 นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์ 
               มลายู 

                    

14131312 อาหารภัตตาคารและอาหาร 
              จ านวนมาก  

                    

34131313  นวัตกรรมอาหารฮาลาลเพื่อ 
               สุขภาพ 

                    

 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 
 
 
 
 

 
63 



64 
 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ) 
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4  

14131314  ศิลปะการจัดตกแตํงอาหาร                     
13127315  การจัดการงานบรกิารอาหาร     

ฮาลาล 
                    

13127316  การเป็นผูป๎ระกอบการธุรกิจ 
               อาหารฮาลาล 

                    

13127317 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์                     
14131319 การประกอบอาหารขนมอบ 
              ฮาลาล      

                    

14131320 การประกอบอาหารขนมไทย 
               ฮาลาล 

                    

14131321 การประกอบอาหารเอเชีย                     
14131322 การประกอบอาหารยุโรป                     

 
 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)  
 

 
 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรู้ 
 
 

3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 5 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4 ข๎อ 1 ข๎อ 2 ข๎อ 3 ข๎อ 4  

14131323 ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม ๎                     
14131324 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก                     
14131325 ผลิตภัณฑ์ประมง                     
14131326 ผลิตภัณฑ์จากข๎าวและธัญพืช                     
14131418 การวิจัยและปัญหาพิเศษการ     
      ประกอบอาหารฮาลาล 

                    

14131427 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
              วิชาชีพส าหรบัการประกอบ 
              อาหารฮาลาลและการเตรียม 
              สหกิจศึกษาส าหรับการประกอบ 
              อาหารฮาลาล 

                    

14131428 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ส าหรบัการประกอบอาหาร 
              ฮาลาล 

                    

14131429 สหกิจศึกษาส าหรับการ 
               ประกอบอาหารฮาลาล 

                    

 
 ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การใหร๎ะดับคะแนน (เกรด) ให๎เป็นไปตามข๎อบงัคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวําด๎วยการ

จัดการศึกษาระดับปรญิญาตร ี
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
         การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่ยังไมํส าเร็จการศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
       2.1.1 ระดับรายวิชา  
  (1) กํอนจัดการเรียนการสอนในแตํละภาคเรียนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรโดย
วิเคราะห์เนื้อหา สื่อการสอน วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผล การจัดกิจกรรมค าอธิบายตาม
รายวิชาและผลการเรียนรู๎ 5 ด๎านของรายวิชาที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนกับนักศึกษาหรือ มคอ. 3 

(2) ทวนสอบ หลังการจัดการเรียนการสอนในแตํละภาคเรียน โดยพิจารณาผลการ
เรียนของนักศึกษา ผลการจัดกิจกรรมของรายวิชาให๎มีความสอดคล๎องกับแผนการจัดกิจกรรมหรือ 
มคอ.3 ให๎มีความสอดคล๎อง ถูกต๎องและเหมาะสม 
      2.1.2 ระดับหลักสูตร 
  ทวนสอบโดยการสอบวัดความรู๎ของนักศึกษาในแตํละช้ันปกีํอนไปฝกึประสบการณ์ฯ
แตํละปี 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
         การก าหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา โดยติดตามการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิตอยํางตํอเนื่องและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมินจะด าเนินการ
ดังตอํไปนี ้

2.2.1 การทวนสอบระดับความรู้ 
 ประเมินจากการสอบผํานตามมารตรฐานวิชาชีพฯ ของบัณฑิตแตํละรุํนที่จบ
การศึกษา และความ มั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ 
โดยการขอเข๎าสัมภาษณ์หรือการสํงแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิต

ที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ   
    

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 และเป็นไปตาม

ข๎อบังคับสภามหาวิทยาลัย วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษาต๎องสอบได๎ใน
รายวิชาตําง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให๎มีการเรียนเพิ่มเติมเป็น
กรณีพิเศษ และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํตํากวํา 2.00 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหมํทุกคน เพื่อให๎อาจารย์ใหมํมีความรู๎และความเข๎าใจในบทบาท
หนา๎ที่ของอาจารย์ผู๎สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบ และ
การท าผลงานวิชาการ 

1.2 การฝึกอบรมทีเ่กี่ยวข๎องกบัการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.3 การพัฒนาอาจารย์ตามแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ก าหนด ติดตาม และประเมินผลรวม 

ทั้งการน าผลไปใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาในอนาคต 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลอบรมเกี่ยวกับการ
สอนและการวัดผลประเมินผลโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด๎านอื่น ๆ อยํางน๎อยปีละครั้ง สํงเสริมการท าผลงานเพื่อ
พัฒนาเข๎าสูํต าแหนงํทางวิชาการ และสํงเสริมให๎คณาจารย์ได๎ฝึกทักษะทางวิชาชีพเฉพาะด๎าน 

2.3 การพัฒนาด๎านการวิจัย สํงเสริมเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให๎มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

 
หมวดที่ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  
  สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มีอาจารย์ผู๎รับผิดชอบจ านวนอยํางน๎อย 5 คนอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบทุกคนเป็นอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรไมํเกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติเชํนเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลกัสตูรคือมคุีณวุฒิข้ันต่ าปริญญาโทหรอืเทยีบเทาํ หรือมีต าแหนงํผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
และต๎องมีผลงานวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานวิชาการที่
ไดร๎ับการเผยแพรํ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคลด ารงต าแหนงํทางวิชาการ
อยาํงนอ๎ย 1 รายการ ใน รอบ 5 ปีย๎อนหลัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และท าหน๎าที่สอนและค๎นคว๎า วิจัยในสาขาดังกลําว 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 5 ป ีของการปรับปรุง 
 
2. บัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ โดยพิจารณาจากข๎อมูลผลลัพธ์การเรียนรู๎จากภาวะการมีงานท า และท าการส ารวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของผู๎ใช๎บัณฑิตเป็นประจ าทุกปี และแจ๎งผลการส ารวจให๎กับคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได๎รับทราบเพื่อเป็นข๎อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน มีการควบคุมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ได๎มีการ
ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว๎ในเอกสารมคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผล
การเรียนรู๎อยํางน๎อย 5 ด๎าน คือ (1) ด๎านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด๎านความรู๎ (3) ด๎านทักษะทาง



68 
 

 

ปัญญา (4) ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด๎านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรมีการด าเนินการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข๎อมูลจากผู๎ใช๎บัณฑิตด๎วยการขอเข๎าสัมภาษณ์ หรือการสํงแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหมํที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ และ
จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู๎ใช๎บัณฑิตจะต๎องไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ านวนของบัณฑิต (ร๎อยละ) ที่ได๎งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

 
3. นักศึกษา 
 สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล ท าการรับสมัครนักศึกษาผํานระบบกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยหลักสูตรได๎ก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข๎าศึกษาไว๎
ใน มคอ. 2 คือ จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีคุณสมบัติอื่นครบถ๎วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ
ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหมํของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี
ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหนา๎ที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา มีการก ากับ ติดตามโดยให๎อาจารย์
ที่ปรึกษาจัดตารางการให๎ค าแนะน าและค าปรึกษาแกํนักศึกษาทั้งในด๎านวิชาการและการใช๎ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจดัโครงการตําง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา พร๎อมทั้งสํงเสริมสร๎างทักษะการ 
เรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งหลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมหรือการเรียนปรับพื้นฐาน
ใหมํให๎นักศึกษาแรกเข๎าหรือช้ันปีอื่น ๆ เพื่อน าไปสูํการปรับปรุงความรู๎พื้นฐานของนักศึกษาที่ยังมี
ปัญหาอยํู มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุํมเรียนเพื่อให๎ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
เพื่อให๎นักศึกษาใช๎ชีวิตในมหาวิทยาลัยอยํางมีความสุข และท าการส ารวจอัตราการคงอยูํ การส าเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อใช๎ในการ
จัดการบริหารหลักสูตรให๎มีประสิทธิภาพ 
 
4. อาจารย ์
 4.1 การรับอาจารย์ใหม ่
  สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล มีการคัดเลือกอาจารย์ใหมํตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหมํจะต๎องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปใน
สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล หรือสาขาที่เกี่ยวข๎อง 
 4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดตํอและเชิญอาจารย์พิเศษตามความ
จ าเป็นและข๎อเสนอของผู๎รับผิดชอบสาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 
 4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและผู๎สอนจะต๎องประชุมรํวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผล และให๎ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข๎อมูล
เพื่อเตรียมไว๎ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามหลักสูตรก าหนดและได๎บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล ก าหนดการก ากับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อให๎หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์ของสาขา 
โดยก ากับมาตรฐานการปรบัปรุงหลกัสตูรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้ึน เพื่อให๎เป็นไป
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได๎ก าหนดไว๎และให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ดังนี ้
          5.1 หลักสูตร การบริหารหลักสูตรจะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด๎วย รอง
คณบดีฝุายวิชาการ  ประธานหลักสูตร ภายใต๎การก ากับดูแลและให๎ค าแนะน าโดยคณบดี ตลอดจน
ก าหนดนโยบายให๎แกํอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร มีหน๎าที่วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนรํวมกับผู๎บริหารของคณะและอาจารย์ผู๎สอน เพื่อติดตามและรวบรวม
ข๎อมูลส าหรับใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอยํางตํอเนื่อง 
 5.2 การจัดการเรียนการสอนได๎ก าหนดให๎ผู๎สอนจัดท ารายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการสอน เมื่อสิ้นสุดในแตํละภาคการศึกษาให๎ผู๎สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) เพื่อรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและน าผล
การด าเนินการมาใช๎ปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนตํอไป  และทุกสิ้นปีการศึกษา
หลักสูตรจะต๎องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร เป็นการรายงานผลประจ าปีโดยผูร๎ับผิดชอบหลกัสตูรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
เชํน ข๎อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกสถาบันที่มี
ผลกระทบตํอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร  ประสิทธิภาพของการ
สอนในมาตรฐานผลการเรียนรู๎แตํละด๎านการเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ  ที่มี
สรุปผลการประเมนิหลกัสตูรจากความเหน็ของผูส๎ าเร็จการศึกษา ผู๎ใช๎บัณฑิต ตลอดจนข๎อเสนอในการ
วางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง  
          5.3 การประเมินผู๎เรยีน  การประเมินผูเ๎รยีนในสํวนของการให๎ระดับคะแนน (เกรด) ให๎เป็นไป
ตามข๎อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สํวน
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาขณะนักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษาในระดับ
รายวิชา กํอนจัดการเรียนการสอนมีการทวนสอบวิเคราะห์เนื้อหา วิธีสอน สื่อการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล ให๎สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ ค าอธิบายรายวิชาที่ต๎องการให๎เกิดข้ึนกับนักศึกษาในแตํละ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแตํละภาคเรียน รวมทั้งวิเคราะห์ผลจากการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและวัดผลประเมินผลที่ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง 5 ด๎าน ระดับหลักสูตรมีการ
ทวนสอบด๎วยการวิเคราะห์รายงานผลการประเมนิการเรียนรู๎ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ๎
5 ด๎าน ของแตลํะรายวิชาที่เปิดสอนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในแตํ
ละภาคเรียนนั้น  นอกจากนี้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
โดยติดตามการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยํางตอํเนื่องและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการ
สอน และปรับปรุงหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยคณะกรรมการประเมิน 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล หรือสาขาที่สัมพันธ์ มีความรู๎ตรงตามต าแหนํงงานใน
สาขา 
  2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหนงํงานในสาขาวิชา 
  6.2 การบริหารงบประมาณ 
 สาขาไดร๎ับการสนับสนุนและจดัสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยผํานคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งงบประมาณแผํนดินและงบประมาณรายได๎ (บกศ.) เพื่อจัดการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน การซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อยําง
เพียงพอ และสร๎างสภาพแวดล๎อมทั้งในและนอกห๎องเรียนให๎มีความเหมาะสมกับการเรียนรู๎ ด๎วย
ตนเองของนักศึกษา 
  6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถานท่ี 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนท่ีมีอยู่แล้ว หมายเหต ุ

1 ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 30 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห๎องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห๎อง  
5 ห๎อง 
1 ห๎อง 
3 ห๎อง 
1 ห๎อง 
3 ห๎อง 
3 ห๎อง 
2 ห๎อง 
1 ห๎อง 
1 ห๎อง 
2 ห๎อง 
6 ห๎อง 
44 ห๎อง 
17 ห๎อง 
20 ห๎อง 
6 ห๎อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร ์
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร ์
อาคาร 16 
อาคาร 16 
อาคาร 18 
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบด ี
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

2 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
ห๎องปฏิบัติการด๎านวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล 
ห๎องเย็นและห๎องแชํแข็ง 
 

5 ห๎อง 
7 ห๎อง 
1 ห๎อง 
12 ห๎อง 

 
2 ห๎อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 3 และอาคาร 16 
 
อาคาร 16 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวนท่ีมีอยู่แล้ว หมายเหต ุ
3 ห๎องประชุมสัมมนา 

ห๎องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห๎องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห๎องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 

 
1 ห๎อง 
1 ห๎อง 
1 ห๎อง 

 
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์
อาคาร 24 สังคมศาสตร ์

4 ห๎องประชุมมังกสี        ขนาดจุ 200 คน 
ห๎องประชุมนานสั        ขนาดจุ 200 คน 
ห๎องประชุมซาลัค        ขนาดจุ 400 คน 

1 ห๎อง 
1 ห๎อง 
1 ห๎อง 

อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์การสอน 

  1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประกอบอาหารฮาลาล  

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 เครื่องรีดแปงูขนมปงั  1 
2 เครื่องผสมอาหาร  5 
3 เตาอบใช๎แก๏ส  4 
4 เครื่องตีไขํไฟฟูา  5 
5 เครื่องบดไฟฟูา  3 
6 เครื่องนวดแปงูแบบ 2 แขน  3 
7 เครื่องตีไขํ ชนิด 3 หัวต ี 2 
8 เตาอบแก๏สสแตนเลส  3 
9 ตูอ๎บแห๎ง  2 
10 เครื่องสไลดเ์นื้อสัตว์  1 
11 เครื่องสับผสมอาหาร  1 
12 เครื่องตีไขํแบบมือถือ  10 
13 เตาไฟฟูา  4 
14 เครื่องปิดผนกึ  1 
15 เครื่องสไลด์ขนมปัง  1 
16 เครื่องบดเนือ้  1 
17 เครื่องหั่นขนมปัง  1 
18 เครื่องปิดปากถุงแบบอัตโนมัต ิ 1 
19 เตาอบอาหาร  1 
20 ตูร๎มควัน  1 
21 เครื่องช่ังแบบ Triple Bean Scries  1 
22 ตูเ๎ย็น  4 
23 เครื่องท าน้ าแข็ง  1 
24 เครื่องท าไอศกรมี  1 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
25 ตูแ๎ชํอาหาร  2 
26 เตาทอดน้ าลกึ 1 
27 เครื่องมัดไส๎กรอก 1 
28 เครื่องข้ึนรูปลูกช้ิน 1 
29 เตาอบไฟฟูา 1ถาด 1 
30 ตูแ๎ชํผลิตภัณฑ์ขนมอบ 1 
31 เตาอบแก๏สสแตนเลส 2 ถาด 1 
32 เตาอบพร๎อมเตาครัวไทย 1 
33 เครื่องวัดความเค็ม 4 
34 เครื่องวัดความหวาน 5 
35 หม๎อนึ่งความดัน 2 
36 โถแก๎วดูดความช้ืน 2 
37 เครื่องปิดผนกึถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ 1 
38 เครื่องทดสอบความดันสญุญากาศอาหารกระป๋องแบบตั้งโต๏ะ 4 
39 เครื่องมือวัดปริมาณน้ าอิสระส าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 2 
40 เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล ์ 1 
41 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 1 
42 เครื่องท าน้ าปราศจากไอออน 1 
43 เครื่องวัดส ีรุํน Color Flex 1 
44 ตูด๎ูดควันพิษขนาด 1.20x2.35x0.85 ม. 1 
45 ตูป๎ลอดเช้ือ ขนาด 1.20 ม. 1 
46 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 1 
47 เครื่องท าน้ าเย็น 1 
48 ตูร๎มควันอาหาร 1 
49 เครื่องปิดจกุคอร์ก 1 
50 เครื่องปิดผาจีบแบบสแตนเลส 1 
51 เครื่องช่ังน้ าหนัก 2 
52 เตาเผา 1 
53 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน 1 
54 เครื่องพาสเจอร์ไรซ ์ 1 
55 ชุดสาธิตการท าผลิตภัณฑ ์ 1 
56 อาหารเยือกแข็งแบบแผํน 1 
57 เครื่องปิดฝาภาชนะ 1 
58 เครื่องบรรจุอาหารเหลว 1 
59 หม๎อตม๎แบบใช๎ไอน้ า 1 
60 เครื่องทอดแบบสญุญากาศ 1 
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ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
61 เครื่องช่ังทศนิยม 4 ต าแหนงํ 1 
62 เครื่องบดแปงูแบบหมุนเหว่ียง 1 
63 เครื่องข้ึนรูปธัญพืชชนิดแทํง 1 
64 ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแห๎งแบบแชํแข็ง 1 
65 ชุดสาธิตและทดลองการอบแห๎งแบบฟลูอิดไดซ์เบด 1 
66 Extruder 1 
67 เครื่องลวก 1 
68 รถเข็นอาหาร 1 
69 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 1 
70 เครื่องกวนสารละลายด๎วยแมํเหลก็และให๎ความร๎อน 1 
71 เครื่องอัดไส๎กรอกไฮโดรลกิ 1 
72 เครื่องโฮโมจีไนเซอร์แบบขาต้ัง 1 
73 เครื่องปิดผนกึด๎วยความร๎อน 1 
74 เครื่องวัดคําการดูดกลืนแสง 1 
75 เครื่องวิเคราะห์ไขมันในนม 1 
76 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุนได ๎ 1 
77 เครื่องระเหยน้ าแบบลดความดัน 1 
78 Autrotitator 1 
79 กล๎องจลุทรรศน ์stereoscope 1 
80 กล๎องจลุทรรศน์ถํายภาพได ๎ 1 
81 เตาอบไมโครเวฟ 1 

 
  2) อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

การเกษตร 
ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 

1 เครื่องเสียงชุดใหญ ํ 1 ชุด 
2 ไมโครโฟนไรส๎ายคุณภาพดี 3 ชุด 
3 ล าโพงพร๎อมเครือ่งขยายเสียงในตัว 2 ตัว 
4 ไมโครโฟนไรส๎าย 2 ตัว 
5 ไมโครโฟนสาย 2 ตัว 
6 สปอร์ตไลท์ขนาดใหญ ํ 3 ตัว 
7 สปอร์ตไลท์ขนาดเล็ก 3 ตัว 
8 คอมพิวเตอรโ์น๎ตบุ๏ก 3 เครื่อง 
9 โปรเจคเตอร ์ 3 เครื่อง 
10 กล๎องถํายวีดีโอ 1 เครื่อง 
11 กล๎องถํายรูป 2 เครื่อง 
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6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
        ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให๎บริการการสืบค๎นสารสนเทศระบบห๎องสมุดอัตโนมัติผํานเครือขําย
อินเทอร์เน็ตจาก http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสารและต ารา 
     1) ต ารา/หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  2,104 เรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    76 เรื่อง 

รวม     2,180 เรื่อง 
2) เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จ านวน 126 เรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - เรื่อง 

รวม    126 เรื่อง 
3) วารสาร/นิตยสาร 
3.1  ภาษาไทย            จ านวน    208 เรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - เรื่อง 

รวม    208 เรื่อง 
          6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 

                     ระบบฐานข๎อมูลส าเร็จรูปเพื่อการค๎นคว๎าและฐานข๎อมูล  Online มี 3 ระบบ
ฐานข๎อมูล ประกอบด๎วย 

    1) ระบบฐานข๎อมูล E-Book ประกอบด๎วย 3 ฐานข๎อมูล ดังนี ้
1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   

       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข๎อมูลที่รวบรวม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาตํางๆ ได๎แกํ Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science และ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข๎อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 

 2) ระบบฐานข๎อมูล E-Journal ประกอบด๎วย 6 ฐานข๎อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข๎อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ช่ือ ข๎อมูล     
ปี 1997-ปัจจุบัน 

http://aritc.yru.ac.th/
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      2.2) ฐานข๎อมูล Web of Science เป็นฐานข๎อมูลอ๎างอิง (Citation Database) 
ที่ให๎ข๎อมูลบรรณานุกรม พร๎อมด๎วยบทคัดยํอ รายการอ๎างอิง (Cited Reference) และรายการอ๎างอิง
(Cite Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เชํน เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต๎น สาขาสังคมศาสตร์ 
เชํน จิตวิทยา บริหารธุรกิจ  เป็นต๎น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เชํน เอเชียศึกษา ศาสนา 
ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต๎น จากวารสารไมํน๎อยกวํา 10,000 รายช่ือ ให๎ข๎อมูลตั้งแตํปี 2001-
ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข๎อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข๎อมูลที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข๎อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Text เป็นนวัตกรรมที่
ใช๎ในการจัดการและการสืบค๎นฐานข๎อมูลจ านวน 13 ฐานข๎อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได๎ด าเนินการบอกรับ เพื่อให๎บริการกับมหาวิทยาลัย / สถาบันทั้ง 78 แหํง อาทิเชํน 
ฐานข๎อมูล ScienceDirect ฐานข๎อมูล Proquest Dissertation ฐานข๎อมูล ISI Web of Science 
ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข๎อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผํานชํองทางการสืบค๎นเดียว (Single 
Search) 
       2.5) ฐานข๎อมูล Education Research Complete เป็นฐานข๎อมูลวารสารฉบับ
เตม็กวํา 1,060 ช่ือเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแตํระดับอนุบาลไปจนถึงระดับ
การศึกษาข้ันสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางตํางๆ ทางด๎าน
การศึกษาทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
    2.6) ฐานข๎อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข๎อมูล
ดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & 
Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and 
Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural 
Science 
 3) ระบบฐานข๎อมูล E-Thesis ประกอบด๎วย 2 ฐานข๎อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได๎รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และ
แอฟริกา มากกวํา 1,000  แหํง ประกอบไปด๎วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานพนธ์ปริญญาเอกและ
ปริญญาโทตั้งแตํปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไมํน๎อยกวํา 1.1 ล๎านรายการ และสาระสังเขปไมํน๎อยกวํา 2.4 
ล๎านรายการ   (http://search.proquest.com/pqdtglobal) 
    3.2) ฐานข๎อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย บทความวารสาร และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยตํางๆ ทั่วประเทศ
ไทย (http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/


76 
 

 

 4) ฐานข๎อมูลเครือขํายสารสนเทศวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารฮาลาล
(http://union.dss.go.th/) 
 5) ฐานข๎อมูลวารสารวิทยาศาสตร์ (http://isiknowledge.com) 

6) ฐานข๎อมูลมาตรฐานอาหารสากลหรือมาตรฐานอาหารระหวํางประเทศ
(http://siweb.dss.go.th/standard/codex/index.asp) 
 7) ฐานข๎อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (http://library.tisi.go.th/ T/fulltext/ 
CPS/alphabetical/P1.htm)                                 
 8) ฐานข๎อมูลมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหงํชาติ  (http://www.acfs. 
go.th/datakm/standard/standard_list_std.html) 
 9) ฐานข๎อมูลพิษวิทยาของวัตถุเจือปนอาหาร วัตถุปนเปื้อนและยาในอาหาร
(http://www.inchem.org/pages/jecfa.html) 
 10) ฐานข๎อมูลด๎านโภชนาการ คุณคําทางอาหารและโภชนาการของอาหาร
(http://ndb.nal.usda.gov/) 
 11) ฐานข๎อมูลแสดงคุณคําทางโภชนาการอาหารของไทย (http://nutrition. 
anamai.moph.go.th/FoodTable/Html/frame.html) 
 12) ฐานข๎อมูลความปลอดภัยของอาหาร  (http://www.fda.gov/Food/    
ComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/Sanitation/ucm056174.htm) 
 13) ฐานข๎อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://www.kmutt. 
ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=S) 
 14) ฐานข๎อมูลวารสารสาขาเคมี (http://pubs.acs.org) 
 15) ฐานข๎อมูลงานวิจัยไทย Thailis (http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php) 
 16) ฐานข๎อมูลวารสารตํางประเทศ (http://www.sciencedirect.com) 
 17) ฐานข๎อมูลรายงานช่ือวารสาร วิชาการอิ เลคทรอนิกส์ ในสาขาตํ าง ๆ
(http://stang.sc.mahidol.ac.th/text/ejour-th.htm) 
 18) ฐานข๎อมูลบรรณานุกรม และบทคัดยํอของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกตํางประเทศ ProGuest (http://search.proquest.com/autologin) 
 19) ฐานข๎อมูลบทความวิชาการ บทความวิจัย Book review และบทปริทัศน์
(http://journal.nida.ac.th/nidajournal/index2.php) 

20) ฐานข๎อมูลห๎องสมุดของส านักงานคณะกรรมการ วิจัยแหํ งชาติ  (วช. )
(http://www.riclib.nrct.go.th) 

21) ฐานข๎อมูลงานวิจัยตํางประเทศ (http://www.j-gate.informindia.co.in/) 
 22) ฐ า น ข๎ อ มู ล ข อ ง ส า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย  ( ส ก ว . )
(http://www.trf.or.th) 

http://union.dss.go.th/
http://siweb.dss.go.th/standard/codex/index.asp
http://library.tisi.go.th/T/fulltext/CPS/alphabetical/P1.htm
http://ndb.nal.usda.gov/
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 23) ฐานข๎อมูลระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://e-
learning.yru.ac.th/e-learning/) 
  24) ฐานข๎อมูลพลังงานและสารอาหาร (https://www.calforlife.c/th/calories/) 
  25) ฐานข๎อมูลสูตรอาหารไทย (http://www.ezythaicooking.com/index_th.html)  
 6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

  สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาลมีการประสานงานกับส านักวิทยบริการฯ ในการจัดซื้อ
หนังสือ และต าราที่เกี่ยวข๎อง เพื่อบริการให๎อาจารย์และนักศึกษาได๎ค๎นคว๎า และใช๎ประกอบการเรียน
การสอน โดยการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู๎สอนแตํละรายวิชามีสํวนรํวมในการเสนอ
รายช่ือหนังสือ ส านักพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น 
     6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 1) ส ารวจความต๎องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู๎สอน
และผู๎เรียน 

2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน
หลักสูตร 

3) สรุปแหลํงทรพัยากรที่ใช๎เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู๎สอนและผู๎เรียนสามารถ
ใช๎บริการได ๎โดยมีรายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให๎มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ 
สื่อ และชํองทางการเรียนรู๎ เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในห๎องเรียน 
นอกห๎ อง เรี ยน และเพื่ อการ
เ รี ย น รู๎ ด๎ ว ย ต น เ อ ง อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให๎มีห๎องเรียนที่มีสื่ออุปกรณ์ 
พ ร๎ อ ม ใ ช๎ ง า น อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมใน
ห๎องเรียน 

2. จัดเตรียมห๎องปฏิบัติการเพื่อ 
    ให๎นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ

ส ร๎ า ง ความพร๎ อ ม ในก า ร
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให๎มีห๎องการเรียนรู๎ ด๎วย
ตน เ อ ง  เ พื่ อ ใ ห๎ นั ก ศึ กษ า
สามารถศึกษา ค๎นคว๎า หา
ความรู๎เพิ่มเติมไดด๎๎วยตนเอง 

4. จัดให๎มีห๎องสมุดให๎บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู๎ 

1.  ผลส ารวจความพร๎อมของสื่อ
อุ ป ก ร ณ์ที่ จ า เ ป็ นป ร ะจ า
ห๎องเรียน และห๎องปฏิบัติการ
จากอาจารย์และนักศึกษา 

2. จ านวนหนังสือ ต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให๎บริการ และสถิติ
การใช๎งานหนังสือ ต ารา สื่อ
ดิจิทัล 

3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตํอการให๎บริการ
ทรัพยากรให๎การเรียนรู๎และ
การฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 

https://www/
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อย ร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมใน 
    การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับ 
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือมาตรฐานสาขาวิชา (ถ๎ามี) 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิด
สอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ  มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู๎ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหมํทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได๎รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมทํี่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํเฉลี่ย ไมํ
น๎อยกวํา 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

 

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได๎มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต๎องผํานเกณฑ์การประเมิน
ดังนี ้ตัวบํงช้ีบังคับ (ตัวบํงช้ีที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ านวนตัวบํงช้ีที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเปูาหมาย ไมํน๎อยกวํา 80% ของตัวบํงช้ีรวม  โดยพิจารณาจากตัวบํงช้ีบังคับและตัว
บํงช้ีรวมในแตํละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลักสตูร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

        ก าหนดให๎คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) สํงกํอนเปิด
ภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) ภายหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
        การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช๎แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการดังนี้ 

 1.2.1 นักศึกษาประเมินการสอนในแตํละรายวิชาผํานระบบออนไลน์  2 ครั้ง คือกํอน
การสอบระหวํางภาค และกํอนการสอบปลายภาค 

1.2.2 การทวนสอบผลการเรียนรู๎ของนักศึกษา 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมท าไดโ๎ดยการส ารวจข๎อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน และ
นักศึกษาปีสุดท๎าย และบัณฑิตใหมํ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จากผู้ประเมินภายนอก 

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู๎ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 

การประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินตามตัวบํงช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข๎อ 7 โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1 รวบรวมข๎อเสนอแนะและข๎อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู๎ใช๎บัณฑิตและผู๎ทรงคุณวุฒิ  

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข๎อมูลข๎างต๎น โดยผู๎รับผิดชอบหลกัสตูรและหรอืคณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ  

4.3 ด าเนินการปรับปรุง ดังนี ้   
4.3.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
4.3.2 ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 

4.3.2.1 ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร (มคอ.7) ทุกปี
การศึกษา 

4.3.2.2 ประเมินผลคุณลักษณะหรือคุณภาพบัณฑิตภายหลังจบการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที ่4335/2562 

เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตร 
สาขาวิชาวิยาศาสตร์และการประกอบอาหารฮาลาล  
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 5861/2562 

เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการประกอบอาหารฮาลาล  
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 2/2563 
เรื่อง แตํงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ข๎อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

วําด๎วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ซ 
ตารางแสดงข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษ์หลักสูตร 
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ตารางแสดงข้อสงัเกตของผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกในการวิพากษ์หลกัสตูร 
 

ช่ือ – สกุล ผู๎ทรงคุณวุฒ ิ
 
1. ดร.จันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา 

ล าดับ ข๎อสังเกตของผู๎ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรงุแก๎ไข 
1 เรื่องการจัดรายวิชาบังคับมีข๎อสังเกต ในหน๎าที่ 14 

การประกอบอาหารส าหรับผู๎สูงอายุ ควรจัดเป็นวิชา
เลือก มากกวําวิชาบังคับ เนื่องจากวํายังมีรายวิชาที่
นําจะเป็นรายวิชาบังคับ เพื่อให๎บัณฑิตสามารถเติมเตม็
ตามแนวปณิธาน เชํน ภาษาอังกฤษส าหรับศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล เนื่องจากจะสํงผลตํอบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ 21 ในการสืบค๎นข๎อมูล และดูเป็นรายวิชาที่
ควรอยูํในลักษณะของรายวิชาบังคับ มากกวําจะเป็น
รายวิชาเลือก 

ปรับแก๎ไขโครงสร๎างของหลักสูตรใน
สํวนของหมวดวิชาเฉพาะออกเป็น กลุํม
วิชาแกน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุํม
วิชาเฉพาะด๎าน รวมถึงปรับเปลี่ยน
รายวิชาใหมํให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎าง
ของหลักสูตร 

2 รายวิชาเฉพาะเลือก อื่นๆ คํอนข๎างมีความเหมาะสมดี 
แตํหากจะเพิ่มเติมรายวิชา เชํน วิชาผลิตภัณฑ์จากข๎าว
เป็นวิชาผลิตภัณฑ์จากข๎าวและธัญพืช นําจะท าให๎
รายวิชากว๎างขึ้น  วิชาการจัดและตกแตํงอาหาร หรือ
วิชาการออกแบบอาหาร (Food design) หรือ 
วิชาการจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู๎ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร ซึ่งมีการกลําวถึงแนวทางการ Creative 
product การได๎มาซึ่งนวัตกรรม การจัดการกับ
นวัตกรรมที่ได๎ แนวทางการเป็นผู๎ประกอบการ การท า 
Business model เป็นต๎น วิชาที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
ทางอาหาร (Food sustainability) วําด๎วยการผลิต
อาหารในโลกนี้  การศึกษาความยั่งยืนของอาหาร
ท๎องถ่ินของตน เจาะเข๎าไปที่วัตถุดิบ ให๎ดูทันสมัยในแงํ
ก าร ใ ช๎สิ่ ง ที่ มี ใ นท๎ อ ง ถ่ิน เ ป็ นสิ่ ง ที่ ศึ ก ษา  ดู ก า ร
เปลี่ยนแปลง สอดแทรกแนวคิดการสร๎างสังคมแหํง
การให๎ความส าคัญกับการยั่งยืนทางอาหาร สามารถใช๎
วิธีการสอนเป็นแบบ Project based ได๎ และยืดหยุํน
ตามสถานการณ์ นักศึกษาจะเกิดความซาบซึ้งในฐานะ
มนุษย์ในโลกนี้ ที่ไมํได๎แคํคิดจะผลิตและแปรรูปแตํ
เข๎าใจการท าให๎มีเพียงพอด๎วย ซึ่งเป็นวิชาที่คํอนข๎าง
ใหมํแตํนําสนใจ 

ปรับแก๎ไขด๎วยการเพิ่มรายวิชาใหมํ 
แล ะป รั บ เ นื้ อ ห าขอ ง ร าย วิ ช า ใ ห๎
สอดคล๎องกั บ วัต ถุประสงค์ ความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู๎เมื่อสิ้นปี
การศึกษา และโครงสร๎างของหลักสูตร 
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2.  อาจารยป์ระกายแก๎ว ศุภอักษร 
ล า
ดับ 

ข๎อสังเกตของผู๎ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรงุแก๎ไข 

1 หมวดที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป 
- หลักสูตรมีความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษาโดยให๎บวก 1 ปี จาก
ปีที่รับนักศึกษา 
- ระบุอาชีพที่ท าได๎หลังส าเร็จการศึกษา ไมํใชํระบุ
ต าแหนํงงานเ ชํน  การประกอบอาหารในสถาน
ประกอบการ คือ อาชีพอะไร ไมํใชํต าแหนํงงาน เพราะ
ฉนั้นจะต๎องดูรายวิชาที่จัดวํามีทิศทางสามารถประกอบ
อาชีพอะไร ซึ่งจะสัมพันธ์กับการกรอกข๎อมูลใน Checo 
ช้ันปีที่ 1 จัดรายวิชาอะไร และเมื่อนักศึกษาจบในแตํละ
ช้ันปี สามารถท าอะไรได๎บ๎าง 

 
- ปรับความพร๎อมในการเผยแพรํคุณภาพ
และมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.
2552 ในปีการศึกษา 2565   
- ร ะบุ อ า ชีพ ให๎ ชั ด เ จ นมาก ข้ึน เ ชํน 
ประกอบอาหารในสถานประกอบการ
อาห า ร เ ชํน  พํ อ ครั ว  แมํ ค รั ว  แล ะ
นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดท าความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู๎เมื่อสิ้นปี
การศึกษาของแตํละช้ันปีให๎ชัดเจนมาก
ข้ึน 

2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการ และ
โครงสร๎างของหลักสูตร 
- คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา นักศึกษาที่จบ ม.6 ก าหนด
หรือไมํวําต๎องจบสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- ปัญหาของนักศึกษาแรกเข๎า และกลยุทธ์ ระบุวํา ไมํมี
เรื่องปัญหาด๎านการประกอบอาหาร แตํในกลยุทธ์มีเรื่อง
การประกอบอาหาร 

 
 
- คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษาเป็นนักศึกษา
ที่จบม.6 ทุกสายวิชา 
- ปัญหาและกลยุทธ์ของนักศึกษาแรกเข๎า
ปรับเป็นขาดความพร๎อมด๎านทักษะ
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับใช๎ศึกษาตํอใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหารฮาลาลในด๎านตํางๆ เชํน ภาษา 
ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับหลักสูตร และ
ทักษะการใช๎ชีวิตและปรับตัวทางด๎าน
การเรียน สํวนกลยุทธ์ในการแก๎ไขปัญหา
เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาพัฒนาทักษะ
การใ ช๎ภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ  
กิจกรรมเสริมทักษะของหลักสูตร และ
กิจกรรมเสริมทักษะการใช๎ชีวิตและการ
ปรับตัวในมหาวิทยาลัย 

3 รายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับอาหาร เชํน อาหาร  อัตลักษณ์
ท๎องถ่ินภาคใต๎ ขนมไทย อาหารไทย ขนมอบ อาหาร
เอเชีย อาหารยุโรป ฯลฯ ไมํสัมพันธ์กับสาขาวิชาเพราะ
แกนหลักของสาขาวิชาน้ีควรจะต๎องเป็นรายวิชาที่มีการ
ใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข๎องเป็นหลัก 

ปรับแก๎ไขโครงสร๎างของหลักสูตรในสํวน
ของหมวดวิชาเฉพาะออกเป็นกลุํมวิชา
แกน กลุํมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และกลุํม
วิชาเฉพาะด๎าน  รวมถึงปรับ เปลี่ ยน
รายวิชาใหมํให๎สอดคล๎องกับโครงสร๎าง
ของหลักสูตร 
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3.  ผศ.นิฟาริด  ระเดํนอาหมัด 
ล าดับ ข๎อสังเกตของผู๎ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรงุแก๎ไข 

1 ควรก าหนดความชัดเจนของหลักสูตรที่ต๎องการสร๎าง
ให๎เป็น Food Scientist  หรือ Home Economics 

ปรับปรุ งหลักสูตรเพื่ อสร๎ าง ให๎ เป็น 
Home Economics  ที่ เน๎นการน า
ศาสตร์ทางด๎าน Food Scientist มาใช๎
ในการประกอบอาหารให๎มีมาตรฐาน 
การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

2 ในการประกอบอาหารฮาลาล ควรมีความชัดเจนวํา 
ต๎องการประกอบอาหารชนิดใด รสชาติต๎องดี มีความ
เป็นอัตลักษณ์ และที่ส าคัญกํอนปฏิบัติต๎องรู๎หลักฐาน
ในเรื่องฮาลาลและฮารอม 

ปรับแก๎ไขโครงสร๎างและรายวิชาให๎เป็น
การประกอบอาหารไทยฮาลาล ที่เน๎น
กระบวนการผลิตที่ ฮาลาล ผู๎ เ รี ยน
สามารถปฏิบัติ  อาหารมีรสชาติดี  มี
รายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ และรายวิชาที่
เกี่ยวข๎องกับกฏหมายอิสลามวําด๎วยเรื่อง
ฮาลาลและฮารอม  

3 รายวิชาที่เกี่ยวข๎องกับภาษาเชํน ภาษาไทย ภาษา
มาลายู และภาษาอังกฤษ ควรให๎นักศึกษามีการฝึก
ปฏิบัติการใช๎ภาษาอยํูตลอดเวลาในระหวํางเรียน 

ปรับแก๎ไขด๎วยจัดกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะทางด๎านภาษาตํางๆ ในระหวําง
การเรียน เน๎นการฝึกการพูดและการ
เขียนให๎มากขึ้น 

 
4.  อาจารยจ์ินตนา  เจริญเนตรกลุ  

ล าดับ ข๎อสังเกตของผู๎ทรงคุณวุฒ ิ การปรับปรงุแก๎ไข 
1 ไมํมีเนื้อหาในสํวนของความคาดหวังของเด็กในแตํละ

ช้ันปี เกณฑ์การประเมิน และการวัดผลในแตํละปี  
เพิ่ ม เ ติ ม เนื้ อหา ในสํ วนของความ
คาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู๎เมื่อสิ้นปี
การศึกษาของแตํละช้ันปี 

2 แผนการเรียนแตํละ ช้ันปีควรที่จะสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ที่ต๎องการให๎นักศึกษาแตํละช้ันปีเรียน
อะไร และการวัดสมรรถนะต๎องให๎สอดคล๎องกับ
แผนการเรียน  

ปรับแก๎ไขตามค าแนะน าด๎วยการปรับ
วัตถุประสงค์การเรียนให๎ชัดเจน จัด
แผนการเรียนตามวัตถุประสงค์ และ
ความคาดหวังของเด็กในแตํละช้ันปี 
ร วม ถึ งแก๎ ไ ขกา รประ เมิ น เ พื่ อ วั ด
สมรรถนะ 

3 ควรมีรายวิชาที่ เป็นพื้นฐานทางด๎านหลักศาสนาที่
เกี่ยวข๎องกับการประกอบอาหารส าหรับผู๎เรียนที่ไมํได๎
นับถือศาสนาอิสลาม 

ในหลักสูตรมีรายวิชาที่ เกี่ยวข๎องกับ
หลักศาสนา คือ รายวิชากฏหมาย
อิสลามวําด๎วยเรื่องฮาลาล-ฮารอม และ
การล๎างนญิส 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี  23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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ตารางแสดงข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2563 เมื่อวันท่ี  23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 หน๎า 4-5 ข๎อ 11.2 นําจะเน๎นสี่จังหวัด

ชายแดนภาคใต๎(ไมํนับรวมสงขลา) ให๎
สอดคล๎องกับสถานการณ์ 11.1 และ
เพิ่ มความ เกี่ ย วข๎องกับพันธกิ จที่
กลําวถึงอยํางไร ที่เสนอมามีแตํพันธ
กิจ 

ปรับแก๎ไข โดยเปลี่ยนจากสามจังหวัดชายแดน
ใต๎เป็นสี่จังหวัดชายแดนใต๎ ไมํนับรวมสงขลา 

2 หน๎า  5 ข๎อ 12.2 ควรเพิ่ ม  ความ
เกี่ยวข๎องกับพันธกิจที่กลําวถึงอยํางไร 
ที่เสนอมามีแตํพันธกิจ 

ปรับแก๎ไขเพิ่มเนื้อหาในสํวนของการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎มีการ
สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นส าคัญบนฐานของการบูรณาการการ
ประกอบอาหารฮาลาล  และการพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากวัตถุดิบ
ในท๎องถ่ิน กับการบริการวิชาการ การวิจัย และ
เผยแพรํ  สร๎างเครือขํายความรํวมมือทาง
วิชาการ การวิจัย และงานสร๎างสรรค์ระหวําง
สถาบัน สํงเสริมการประยุกต์ใช๎หรือบูรณาการ
องค์ความรู๎  และการสร๎างความรํวมมือกับ
องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาท๎องถ่ินได๎ 

3 หน๎า 6 ข๎อ 1.2 ยํอหน๎าสุดท๎าย ควร
เพิ่ม และหนํวยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชน จะได๎ครอบคลุมหมด 

คัดค าและเพิ่มค าที่ครอบคลุมมากข้ึน “สามารถ
ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎าน
การผลิต พัฒนา และควบคุมคุณภาพอาหารทั้ง
สถานประกอบการและหนํวยงานองค์กรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสํงเสริมการพัฒนาเศษฐกิจของ
ประเทศ” 

4 หน๎า 7 ข๎อ  1.4 ช้ันปีที่ 4  นําจะเพิ่ม 
สามารถบริการจัดการธุรกิจ 

ปรับแก๎ไขความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู๎
เมื่อสิ้นปีการศึกษาในช้ันปีที่  4 นักศึกษา
สามารถเป็นผู๎ประกอบอาหารไทยฮาลาล 
(นวัตกรศาสตร์การประกอบอาหารฮาลาล) 

5 หน๎า 9 ข๎อ 2.4 ควรจัด ไมํควรใช๎ 
เพราะยังไมํสามารถแก๎ปัญหา  ต๎องจัด 
อีกทั้ง ควรแยกเป็น 2 ข๎อ คือ 2.4.1 
และ 2.4.2 

แก๎ไขด๎วยการแยกเป็นข๎อๆ ดังนี้  
2.4.1 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ   
 2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช๎ชีวิตและ
การปรับตัวในมหาวิทยาลัย 
 2.4.3 จัดระบบพี่ชํวยน๎อง เพื่อนชํวยเพื่อน 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อแนะน า ให๎ค าปรึกษา ทั้งด๎านการเรียนและ
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

6 หน๎า 14 วิชา 14131306 นําจะเป็น 
สถิติพื้นฐานส าหรับการประกอบ
อาหารฮาลาล 

ปรับแก๎ไขรายวิชา 14131306 สถิติส าหรับการ
ประกอบอาหารฮาลาลด๎วยการยุบรายวิชาและ
น า เนื้ อหาไปรวมในรายวิชา 14131418 
ระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาพิเศษศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล 

7 หน๎า 14 ชํวยตรวจสอบการเขียน
หนํวยกิต วิชา 34131107  1413132   
34131318 หนํวยกิต  6(3-5-10)  
6(2-6-10) และ 6(3-5-10) ถูกต๎อง
หรือไมํ  ถ๎ายึดตัวเลขสองตัวแรกใน
วงเล็บจ านวนหนํวยกิตจะไมํได๎  6 
หนํวยกิต ควรเป็น 6(3-6-9 ) 6(2-8-8) 

ปรับแก๎ไขรหัสวิชา และหนํวยกิตในชุดวิชา เป็น  
6(3-6-9 )  

8 หน๎า 38 และ 40 วิชา 14131319 
และ 14131326 ควรเพิ่ม และปฏิบัติ
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง เหมือนวิชาอื่น ๆ 
ที่มีการปฏิบัติ  

เพิ่มข๎อความ  และปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข๎อง
ในรายวิชา  14131106 บรรจุภัณฑ์อาหารและ
การประเมินอายุการเก็บรักษา และรายวิชา 
14131324 ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  

9 หน๎า 39 วิชา 14131121  14131322 
ค าวํา ขนมไทย ขนมอบ ซ้ ามากเกิน
จ าเป็น เพิ่ม และปฏิบัติในเนื้อหาที่
เกี่ยวข๎อง 

ปรับแก๎ไขช่ือวิชา และค าอธิบายรายวิชาใหมํ
จากขนมไทย เป็น ธุรกิจขนมไทยฮาลาล และ
ขนมอบ เป็น  ธุรกิจขนมอบฮาลาล      
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร     

ในคราวการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
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ตารางแสดงข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสูตร      
ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี  22  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 กรณีการอ๎างอิงข๎อมูลจากบุคคลหรือ

หนํวยงานใดในรายละเอียดที่ระบุไว๎ใน
ข๎อ 11  สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒ นาที่ จ า เ ป็ น ในก า ร วา ง แผ น
ห ลั ก สู ต ร  ใ ห๎ อ๎ า ง อิ ง ต า ม ห ลั ก
บรรณานุกรมให๎ถูกต๎อง 

ปรับแก๎ไข โดยเพิ่มเติมการอ๎างอิงข๎อมูลในข๎อ 
11 

2 เพิ่มข๎อมูลผลการวิจัยดังตํอไปนี้ในข๎อ 
11 สถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒ นาที่ จ า เ ป็ น ในก า ร วา ง แผ น
หลักสูตร 
    - แนวโน๎มประชากรที่ไมํใชํมุสลิม
หันมาบริโภคอาหารฮาลาลคิดเป็นร๎อย
ละ 40  
   - ประเทศญี่ปุุนได๎รับการจัดอันดับ
ในกลุํ มประ เทศที่ ไมํ ได๎ มี จ านวน
ประชากรสํวนใหญํเป็นมุสลิมในด๎าน
การบริการและต๎อนรับนักทํองเที่ยว
มุสลิมที่ถูกต๎องตามหลักการอิสลาม
เ ชํน  อาหาร  การ ใ ช๎ ชี วิตอื่นๆที่ มี
ลักษณะเฉพาะเป็นอันดับ 1 ของโลก 

ปรับแก๎ไข โดยเพิ่มเติมข๎อมูลในข๎อ 11 ดังนี ้
 - เพิ่มเติมแนวโน๎มประชากรที่ไมํใชํมุสลิมนิยม
มาบริโภคอาหารฮาลาล 
- เพิ่มเติมข๎อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุุนที่มี
นโยบายสนับสนุนการผลิตอาหารและการ
บริการอาหารฮาลาลบนเครื่องบินและโรงแรม  
  
 

3 กรณีอาจารย์ที่ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรหลายหลักสูตร  ให๎ ระบุ
หลักสูตรที่อาจารย์ทํานนั้นประจ าอยูํ
ให๎ครบในประวัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

สํวนใหญํอาจารยป์ระจ าวิชารับผิดชอบเป็น
อาจารยป์ระจ าวิชาเพียง 1 หลกัสูตร 

4 แ ก๎ ไ ข ก า ร ค า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอั งกฤษ โดยให๎ป ฏิบั ติ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการเขียนค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรอยํางเครํงครัด  

ปรับแก๎ไขค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเรื่อง แนว
ปฏิบัติในการเขียนค าอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตร 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและแก๎ไข 
 5.1 การเขียนจ านวนหนํวยกิต ให๎
ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลาเรื่องแนวปฏิบัติในการเขียน
จ านวนหนํวยกิต พ.ศ. 2562 และ
ประกาศศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนดรายวิชา
และรหัสวิชา พ .ศ. 2563 อยําง
เครํงครัด 
 
 5.2 การระบุจ านวนหนํวยกิตให๎
ตรงกันทุกต าแหนํงที่ปรากฏจ านวน
หนํวยกิต 
 
 5.3 การใช๎ตัวพิมพ์ใหญํและตัวพิมพ์
เล็กในช่ือวิชาภาษาอังกฤษของทุก
รายวิชา โดยให๎ใช๎ตัวพิมพ์ใหญํในค า
แรกยกเว๎นค าสันธาน 
 
5.4 ต าแหนํงที่ปรากฏค าวํา “ศาสตร์” 
ต๎องแก๎ไขเป็น “วิทยาศาสตร์” 
 
 5.5 ช่ือวิชาภาษาอังกฤษของรายวิชา 
14131314 ศิลปะการจัดตกแตํง
อาหาร จ าเป็นต๎องแก๎ไขเป็นค าวํา 
“Art of Food Decorating” หรือไมํ 
 

แก๎ไขด๎วยการแยกเป็นข๎อๆ ดังนี้  
5.1 ปรับแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ปรับแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
 
 
 
5.3 มีการตรวจสอบและแก๎ไขการเขียน
ค า อ ธิ บ า ย ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 
 
5.4 ปรับแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
 
 
 
5.5 รายวิชา 14131314 ศิลปะการจัดตกแตํง
อาหาร ใช๎ช่ือภาษาอังกฤษวํา “Art of Food 
Decoration” 
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ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
6 แก๎ไขค าที่มีค ายํอ โดยให๎ระบุช่ือเต็ม

และข้ึนต๎นอักษรตัวแรกของค าด๎วย
ตัวพิมพ์ใหญํและพิมพ์ค ายํอในวงเล็บ
ด๎วยตัวพิมพ์ใหญํทุกค า เชํน ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
  - ของรายวิชา 14131102 จุล
ชีววิทยาส าหรับการประกอบอาหารฮา
ล า ล  ค า วํ า  “Microbiological 
Standard Index (MSI)” 
   - ของรายวิชา 14131103 การ
สุขาภิบาลและความปลอดภัยในการ
ผลิตอาหารฮาลาล ค า วํา “Good 
Manufacturing Practice (GMP)” 

ปรับแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

7 แก๎ไขค า 
  7.1 ทุกต าแหนํงที่ปรากฏค าวํา 
“Food/Foods” เนื่องจากหลาย
ต าแหนํงพิมพ์ไมํถูกต๎อง เชํน Foods 
เป็นต๎น 
 
  7.2 ในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย
ของรายวิชา 34131211 นวัตกรรม
อาหารอัตลักษณ์มาลายู แก๎ไขเป็น 
“อาหารมลายูรํวมสมัย การประยุกต์
เทคโนโลยีโมลิคคิวลาร์” 
 
  7.3 ในค าอธิบายรายวิชาของรายวิชา 
14131418 ระเบียบวิธีวิจัยและปัญหา
พิเศษวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
ฮาลาล ให๎ปรับแก๎ไขค าอธิบายรายวิชา 
และเพิ่มการเผยแพรํผลงานวิจัยหรือ
โครงงานในรูปแบบตํางๆ  
 
 

 
7.1 ตรวจสอบและปรับแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ 
 
 
 
 
7.2 แก๎ไขช่ือวิชาเป็น อาหารอัตลักษณ์มลายู 
 
 
 
 
 
 
7.3 ปรับแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะด๎วยการแก๎ไข
เป็น “การด าเนินการทดลองภายใต๎การดูแล
และให๎ค าแนะน าของประธานกรรมการที่
ปรึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูล  การ
สรุปและอภิปรายผลการทดลอง การเสนอ
ผลงานวิจัยตํอคณะกรรมการที่ปรึกษาใน
รูปแบบตํางๆ เ ชํน รายงาน ต๎นฉบับ การ
น าเสนอภาคโปสเตอร์  และการน าเสนอใน
รูปแบบปากเปลํา”  

 



139 
 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
7 7.4 รายวิชา 14131326 แก๎ไขช่ือวิชา

เป็น ผลิตภัณฑ์จากข๎าวและธัญพืช 
 
 
7.5 รายวิชา 14131318, 14131320, 
14131421, 14131322 แก๎ไขช่ือวิชา 
โดยเพิ่มค าวํา การประกอบอาหาร 
พร๎อมทั้งแก๎ไขช่ือวิชาภาษาอังกฤษให๎
ตรงกับช่ือภาษาไทย 

7.4 แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะพร๎อมทั้งปรับ
ค า อ ธิ บ า ย ร า ข วิ ช า ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาอังกฤษให๎สอดคล๎องกับช่ือวิชา 
 
7.5 ปรับแก๎ไขช่ือวิชาตามข๎อเสนอแนะโดย
แก๎ไขเป็น 14131318 (การประกอบอาหาร
ขนมอบฮาลาล) 14131320 (การประกอบ
อาหารขนมไทยฮาลาล)  14131421 (การ
ประกอบอาหารเอเซีย) 14131322 (การ
ประกอบอาหารยุโรป) 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงข๎อสังเกตและข๎อเสนอแนะของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงข้อสงัเกตและขอ้เสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 

 

ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 
1 ให๎ปรับแก๎ไขช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล โดยตัดค าวํา 
วิทยาศาสตร์ออกเนื่ องจากท าให๎
ผู๎เรียนรู๎สึกวําเรียนยาก และไมํดึงดูด
ผู๎เรียน 

ปรับแก๎ไขช่ือหลักสูตร โดยเปลี่ยนจากหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล เป็นสาขาวิชาการ
ประกอบอาหารฮาลาล  

2 ควรปรับแก๎ไขช่ือรายวิชา ระเบียบวิจัย
และปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์การ
ประกอบอาหารฮาลาล รหัส วิชา 
๑๔๑๓๑๔๑๘ เนื่องจากในรายวิจัย
ปัญหาพิเศษมีการแทรกระเบียบวิจัย
อยูํ แล๎ ว  และควรปรับรูปแบบใน
รายวิชาปัญหาพิเศษเป็นการทดลอง
แล ะฝึ กป ฏิบั ติ ร วมทั้ ง ค ว รฝึ ก ให๎
น าเสนอในรูปแบบตํางๆ เ ชํน การ
น า เ สนอภาคโปส เตอร์  และการ
น าเสนอในรูปแบบปากเปลํา  

ปรับแก๎ไขช่ือรายวิชาจาก ระเบียบวิจัยและ
ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
ฮาลาล รหัสวิชา ๑๔๑๓๑๔๑๘ เป็นการวิจัย
และปัญหาพิเศษการประกอบอาหารฮาลาล 
สํวนในค าอธิบายรายวิชามีเนื้อหาครบถ๎วน
ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎ
แนะน า 
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ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 

2. ชื่อ – สกุล ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด ็ง 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร 2559 

ปริญญาโท มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร 2547 

ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

2542 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไมํมี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 

             6.1.3 บทความทางวิชาการ  
6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไมํมี) 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
ภัควัฒน์ เดชชีวะ, กูรอซียะห์ ยามิรเูด็ง, วิบูลย์ ปูองกันภัย และจฑุามาศ มณีวงศ์. (2564).   
                การทดแทนแปูงข๎าวด๎วยแปูงกล๎วยดิบปรบัปรงุคุณลักษณะทางกายภาพและ 
                เพิ่มสารออกฤทธ์ิชีวภาพของแผํนแหนมเนือง. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา.  
                 26(2): 1148-1163. 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง. (2562). การใช๎แปูงข๎าวทดแทนแปูงสาลีบางสํวนในผลิตภัณฑ์
กะหรี่ปั๊บ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 4(2): 104-112. 

ภัทรวดี เอียดเต็ม กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และจริยา สุขจันทรา. (2562). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผํนกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa). 
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 4(2): 113-
121. 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
 (ไมํมี) 

 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมํมี) 

ส ุธีรา ศรีส ุข, กูรอซียะห์ ยามิรูเด ็ง, น ุชเนตร ตาเย ๏ะ และพรสวรรค ์ เพชรร ัตน ์. (2559). 
การพ ัฒนาผล ิตภัณฑ์โยเกิร์ตนมแพะรสแยมกล ๎วยหินผสมส ๎มโชก ุน. ใน การ
ประช ุมว ิชาการเกษตรนเรศวร คร ั้งท่ี 14 ว ันท่ี 1-2 พฤศจ ิกายน 2559 
(หน ๎า 359-364). พ ิษณ ุโลก : มหาว ิทยาล ัยนเรศวร. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํ
มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํม)ี 
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7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

ช่ือวิชา ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3(3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา ปฏิบัติการชีวเคมสี าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 1(0-3-0) นก. 
ช่ือวิชา เทคโนโลยีผกัและผลไม ๎ 3(2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา หลักการผลิตอาหารฮาลาล 2(1-2-3) นก. 
ช่ือวิชา เคมีวิเคราะห์สาหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) นก. 
ช่ือวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารฮาลาล    3(2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา    สํวนผสมและวัตถุเจอืปนอาหารในการแปรรปูอาหารฮาลาล 3(2-2-5) นก. 

            ช่ือวิชา    อาหารท๎องถ่ิน                                                      3(2-2-5) นก. 
            ช่ือวิชา    สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                1(1-0-2) นก. 

ช่ือวิชา   ปัญหาพิเศษส าหรบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3(0-9-0) นก.  

 

 
7.2 ระดับปริญญาโท (ไมํมี) 

 
(ลงช่ือ).........................เจ๎าของประวัต ิ

                                                                 (อาจารย์ ดร.กรูอซียะห ์ ยามิรูเด ็ง) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล  

2. ชื่อ – สกุล นางนิภาภัทร์ กุณฑล 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู๎ชํวยศาสตราอาจารย ์
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. ธุรกิจเกษตร 2547 

ปริญญาตร ี วิทยาล ัยครูพ ิบ ูลสงคราม 
พิษณ ุโลก 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

2537 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไมํมี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไมํมี) 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
น ุชเนตร  ตาเย ๏ะ,  น ิภาภ ัทร์ ก ุณฑล, มาร ีน ี โตะล ู และน ูรซาล ีฮา โหมงน ิมะ. (2561). 

การพ ัฒน าผล ิตภ ัณฑ ์อาหารฮาลาลเพื่อส ุขภาพ :  เฉาก ๏วยในน้ านมแพะพร ๎อม
บร ิโภค. วารสารมหาวิทยาล ัยนราธิวาสราชนครินทร์. 10(2): 158-170. 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 
(ไมํมี) 
           

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   

ส ุธีรา ศร ีส ุข, น ิภาภัทร์ กุณฑล, และภัทรวด ี เอียดเต ็ม. (2560). ผลของการทดแทนกะท ิ
ด ๎วยน้ ามัมปาล ์มต ํอค ุณภาพของบูด ูต ูมิพร๎อมบริโภค. ใน การประช ุมวิชาการ
วิศวกรรมอาหารแห่งชาต ิ ครั้งท ี่ 3 วันท ี่ 4  เมษายน พ.ศ. 2560 (หน ๎า 212-
218). เช ียงใหมํ: มหาวิทยาล ัยแมํโจ ๎. 

 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํ
มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํม)ี 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 22 ป ี

ช่ือวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 (2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา เทคโนโลยีขนมอบ   3 (2-3-4) นก. 
ช่ือวิชา เทคโนโลยีผกัและผลไม ๎        3 (2-2-5) นก. 
ช่ือวิชา การวางแผนและควบค ุมโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร 3 (2-2-5) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท (ไมํมี) 
 

 
                                                        (ลงช่ือ)..............................................เจ๎าของประวัติ 

                                      (ผู๎ชํวยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต 

                                              สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล  
2. ชื่อ – สกุล นางสาวภัทรวดี เอียดเต็ม 

3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์ 

4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ปร.ด. ผลิตภัณฑ์ประมง 2559 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร 2551 
ปริญญาตร ี สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล วท.บ. อุตสาหกรรมประมง 2544 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 6.1  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ  

 6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไมํมี) 
  6.1.2 ต ารา หนังสือ 
  6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไมํมี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ (ไมํมี) 
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

(ไมํมี) 
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ (ไมํมี) 
 
 6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
  6.2.1 บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  

ภัทรวดี เอียดเต็ม, จริยาสุขจันทรา และกูรอซียะซ์ ยามิรูเด็ง. (2562). การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผํนกรอบจากปลาหลังเขียว. วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 4(2) : 113-121. 

    6.2.2   บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินแลตรวจสอบ 
                   (ไมํมี) 
 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.3   บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ 
          ประเมินและตรวจสอบ  

         อาอีเสาะ ปาเนาะ ภัทรวดี เอียดเต็ม และกิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์  (2564). ผลของ เซลลูโลส
จากแบคทีเรียตํอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการคงตัวของไอศกรีมนม
แพะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (หน๎า 1092-1100). 
สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

           สุธีรา ศรีสุข, นิภาภัทร์ กุณฑล, และภัทรวดี เอียดเต็ม. (2560). ผลของการทดแทนกะทิด๎วย       
น้ ามันปาล์มตํอคุณภาพของบูดูตูมิพร๎อมบริโภค. ใน การประชุมวิชาการวิศกรรม
อาหารแห่งชาติ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 4  เมษายน พ.ศ. 2560 (หน๎า 212-218). 
เชียงใหมํ:  มหาวิทยาลัยแมํโจ๎. 

 
 6.3  ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํมี) 
 6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํมี) 
    
7.  ประสบการณ์การสอน 
     7.1  ระดับปริญญาตรี    4  ป ี
 ช่ือวิชา หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม  3(2-2-5) นก. 
             ช่ือวิชา การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา เทคนิคข้ันสูงส าหรับวิเคราะห์อาหารฮาลาล 3(2-2-5) นก. 
 ช่ือวิชา เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล ์ 3(2-2-5) นก. 
 
      7.2  ระดับปริญญาโท   -   ป ี
      

                                                 (ลงช่ือ) .......... .......... เจ๎าของประวัต ิ
                                                               (ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
       สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล 
2. ชื่อ – สกุล นางสาวกมลทิพย์  กรรไพเราะ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร 2555 
ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร 2551 

 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมํมี) 

6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไมํมี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ (ไมํมี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาลีฟ กาเจง็ และกสัมีนี เล๏ะนุ๏. (2563). การยืดอายุการเกบ็รกัษา

ผลิตภัณฑ์เต๎าส๎อไส๎ถ่ัวกวน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรย. 5(2):   
68-77. 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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กมลทิพย์ กรรไพเราะ. (2562) . ผลของการใช๎มอลโตเด็กซ์ตรินตํอคุณภาพของ น้ า
ชาเจ๏ะเหมชงพร๎อมดื่มส า เร็จรูป . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 25(3): 344-
358. 

กมลทิพย์ กรรไพเราะ. (2561) . ผลของการใช๎สารทดแทนน้ าตาลตํอคุณภาพ    
ของกัมมี่เยลลี่ดาหลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 23(2): 944-958. 

กมลทิพย์ กรรไพเราะ. (2559) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนแดดเดียวโดยใช๎ตู๎อบลม
ร๎อน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2(1):    
7-21. 

   Muninnopamas, W., kanpairo K ., Srisuk , S., Muninnopamas, J& 
                Hayeesamoh, A. (2020). Formulation of Seasoned Sauce  
                Product for Betong Instant Noodle. Journal of Physics. (inpress) 

 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ   
          (ไมํมี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

กมลทิพย์ กรรไพเราะ, นาซีลา เส็นติระ และ มะซอฮีดี บราเฮง. (2562). การพัฒนาขนมเม็ด
ขนุนจากกากถ่ัวเหลือง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งท่ี 4  วันท่ี 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (หน๎า 699 - 
704 ). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กมลทิพย์  กรรไพเราะ, ฮานานี มะดาโอะ, ยารีซา ซากา และนูรีซัน แวมะแซ. (2561). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเจ๏ะเหมผงชงพร๎อมดื่มส าเร็จรูป . ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งท่ี 3  วันท่ี 11 

– 12 กุมภาพันธ์ 2561 (หน๎า 754 - 764 ). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
กมลทิพย์ กรรไพเราะ ซุไรดา มะ และ อับลา โต๏ะลู. (2560). การศึกษาอัตราสํวนระหวําง

กลูโคสไซรัปและน้ าตาลส าหรับผลิตภัณฑ์น าดาหลาเข๎มข๎น . ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันท่ี 13 – 14 

กุมภาพันธ์ 2560 (หน๎า 59 - 66 ). นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

กมลทิพย์ กรรไพเราะ, ภารดี พละไชย, นัสรินทร์ สุหลงกูด และแวนาซีเราะห์ แวมามุ. 
(2560). ผลของการให๎ความร๎อนตํอคุณภาพน้ าสลัดแขก. ใน การประชุม
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 55 วันท่ี 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 (หน๎า 686 - 
693). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

กมลทิพย์ กรรไพเราะ และ สุธีรา ศรีสุข . (2559). การพัฒนากัมมี ่เยลลี ่ดาหลา            
พลังงานต่ าด๎วยซูคราโลส. ใน การประชุมงานประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 14 วันท่ี 
1-2 พฤศจิกายน 2559. (หน๎า 309-315). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

สมทบ เวทโอสถ, กมลทิพย์ กรรไพเราะ, และ อิสริยาภรณ์ ด ารงรักษ์. (2559). ผลของการ
จุํมน้ าร๎อนตํอคุณภาพผลของส๎มโชกุน. ใน  การประชุมวิชาการครั้งท่ี 54 
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ประจ าปี2559 วันท่ี 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 (หน๎า 3-9). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

วิภาดา มุนินทร์นพมาศ, กมลทิพย์ กรรไพเราะ, จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ, อับดุลนาเซร์ ฮายี
สาเมาะและ สุธีรา ศรีสุข. (2558). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าปรุงรสพริกไทยด า
ของหมี่เบตงกึ่งส าเร็จรูป. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 ประจ าปี 
2558 วันท่ี 5 สิงหาคม 2558 (หน๎า 90 – 99). นราธิวาส : มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์. 

 
6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

(ไมํมี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 

 
6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  
      (ไมํมี) 
 

7.  ประสบการณ์การสอน 
             7.1.  ระดับปริญญาตรี    6 ปี  
 ช่ือวิชา ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร             3(3-0-6)  นก. 
 ช่ือวิชา  เคมีผลิตภัณฑ์อาหาร        3(2-2-5)  นก. 
 ช่ือวิชา เคมีวิเคราะห์ส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     3(3-0-6)  นก. 
 ช่ือวิชา หลักการวิเคราะห์อาหาร        3(2-2-5)  นก. 
 ช่ือวิชา การทดสอบทางประสาทสัมผัส       2(1-2-3)  นก. 
 ช่ือวิชา วิศวกรรมอาหาร         3(3-0-6)  นก. 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร       1(0-3-0)  นก. 
 ช่ือวิชา ปัญหาพิเศษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการอาหาร   3(0-9-0)  นก. 
 
           7.2  ระดับปริญญาโท   -       ปี 
 

                                                 (ลงช่ือ) .... ......... เจ๎าของประวัติ 
                                                             (นางสาวกมลทิพย์  กรรไพเราะ) 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
 

 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
      สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล  

2. ชื่อ – สกุล นายกิตติ  สุวรรณบรรดิษฐ์ 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
4. สังกัด คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร            
5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร 

วท.ม. คหกรรมศาสตร ์ 2560 

ปริญญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วท.บ. คหกรรมศาสตร ์ 2556 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 

6.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมํมี) 
6.1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง (ไมํมี) 
6.1.2 ต ารา หนังสือ 
6.1.3 บทความทางวิชาการ  (ไมํมี) 

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการ

ประเมินและตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ (ไมํมี) 
 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ    
(ไมํมี) 

 
 
 
 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceedings ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการ
บรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

อาอีเสาะ ปาเนาะ ภัทรวด ีเอียดเต็ม และกิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์ (2564). ผลของเซลลูโลส
จากแบคทีเรียตํอคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการคงตัวของไอศกรีมนม
แพะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งท่ี 6 วันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564 (หน๎า1092-1100). 
สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 
(ไมํมี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
6.3.2 ผลงานด้านศิลปะ 
6.3.3 สารานุกรม 
6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด (ไมํม)ี 
 

7. ประสบการณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี (ไมํมี) 
7.2 ระดับปริญญาโท (ไมํมี) 

 
 
 

                                             (ลงช่ือ)...................................เจ๎าของประวัติ 
                                                                 (อาจารย์กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์ )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


