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ค าน า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปฉบับนี้ เป็นหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563 จากเดิมคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ ประการท่ีสอง เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ประการสุดท้าย เพื่อผลิตบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านตลาดแรงงานและสังคม ท้ังนี้หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปได้พัฒนาโดยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพตาม
เป้าหมายการประกอบอาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และด้านธุรกิจและ
นวัตกรรมอาหาร โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเพื่อ
ประโยชน์ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ น าไปสู่การเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ตอบสนองความต้องการของประเทศท่ียังขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ทางนวัตกรรมอาหารและแปรรูป อีกท้ังเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจอาหารมือ
อาชีพ 

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้การปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูปท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ท่ีสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างดี 

 
 
                                สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์ 
                                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานวตักรรมอาหารและแปรรูป 

(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา :  คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.   ช่ือหลักสูตร 
ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Food Innovation and Processing 
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (นวัตกรรมอาหารและแปรรูป) 
   ช่ือย่อ : วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและแปรรูป) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : Bachelor of Science (Food Innovation and Processing) 
   ช่ือย่อ : B.Sc. (Food Innovation and Processing)  
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี     
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 128 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ 
5.2  ภาษาที่ใช ้
       ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา 
       รับท้ังนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
       เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 
วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

6.4 คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 6.5 คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งท่ี  3/2563   
วันท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
 6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563   
วันท่ี 12 มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2563 วันท่ี 23 มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
มีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมี คุณภาพและมีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นวัตกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
8.2 นวัตกรฝ่ายวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
8.3 นวัตกรด้านการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร 
8.4 นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับทางอาหารในภาครัฐหรือเอกชน 
8.5 นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร  
8.6 นักโภชนาการในโรงพยาบาลท้ังภาครัฐหรือเอกชน 
8.7 ครู/อาจาย์ในสถานศึกษา 
8.8 ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ - นามสกุล 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาวจิตตะวัน   
กุโบลา 
 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ. 2555 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
: พ.ศ. 2551 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ : พ.ศ. 2547 

2 นายจตุพัฒน์  
สมัปปิโต 
 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
(เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : พ.ศ. 2561 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ. 2554 
 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : พ.ศ. 2551 

3 นางสาวเทวิกา   
กีรติบูรณะ 
 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีอาหาร)  
Doctor of Philosophy  
(Biotechnology) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
(เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
: พ.ศ. 2562 
University of Copenhagen, 
Denmark : พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : พ.ศ. 2552 

4 นางสาวเพียรพรรณ    
สุภะโคตร 
 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
(เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : พ.ศ. 2551 

5 นางธัญพรรณ   
ฮ่อบรรทัด 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้านเคมี
วิเคราะห์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : พ.ศ. 2550 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยมีพื้นฐานทางเกษตรกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก สร้างรายได้เพื่อการพัฒนา
ประเทศด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร และเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับต้นๆ ของโลก อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหารจึงมีบทบาทส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ และจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลท่ีจะ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลไทยแลนด์ 4.0 “นวัตกรรมอาหาร” จึงมีความส าคัญยิ่งในการเปล่ียนจาก
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารท่ัวไป สู่การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม โดยในปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคท่ี
เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนในประเทศใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และท่ีส าคัญประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society) ดังนั้นทิศทางของนวัตกรรมอาหารจึงเน้นทางด้านอาหารฟังก์ชัน อาหารเพื่อสุขภาพ การใช้สาร
ปรุงแต่งอาหารหรือสารสกัดทางโภชนาการเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์อาหาร การตรวจสอบ
ย้อนกลับ ความปลอดภัยอาหาร และเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งอาหาร 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
        ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พฤติกรรม และวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไปในการรับประทานอาหารในสังคม
ปัจจุบัน หรือความต้องการสารอาหารบางประเภท ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องมีการปรับตัว 
ด้วยการน าความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน เน้นรูปลักษณ์ของอาหารให้สวยงามเพื่อ
ดึงดูดผู้บริโภค อาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก และอาหารเสริมต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มในการปรับเปล่ียนการบริโภค
สู่ธรรมชาติ โดยการลด/ปรับเปล่ียนขั้นตอนหรือลดเวลาท่ีใช้ในการผลิต ท าให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดเล็กมากขึ้น 
ขณะท่ีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ต้องปรับกระบวนการผลิต อีกท้ังอุตสาหกรรมอาหารเป็นการแปรรูปวัตถุดิบ
การเกษตรและประมง เกี่ยวข้องกับแรงงานมาก การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการหรือกระบวนการจึงมีผลกระทบ
ต่อรายได้ของคนจ านวนมาก 

 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและแปรรูป) จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ทาง
อาหารในการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสูงในการขับเคล่ือนอุตสหกรรมการแปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรม มีความ
พร้อมท่ีจะเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ท่ีมีความรู้ความช านาญทางวิชาชีพ ผ่านการฝึกฝนความช านาญในโรงงาน
อุตสหกรรมอาหารท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน ควบคู่การฝึกฝนทักษะท่ีนอกเหนือจากวิชาชีพ ด้านกระบวนการคิด
เพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การเรียนรู้ทักษะ
ส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร  และการพัฒนาภาวะผู้น า  
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และ
พัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการ
คิดวิเคราะห์ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป การพัฒนา
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หลักสูตรจึงค านึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารและการแปรรูปอาหาร ควบคู่กับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผสมผสานกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
   รายวิชาที่เปิดสอนเพือ่ใหบ้ริการคณะ/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 

 13.1 รายวิชาที่เปิด โดยคณะ/สาขาวิชาอื่น   
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษากลุ่ม

วิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอื่น  

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของแป้ง นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารหมัก เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 
นวัตกรรมส่วนผสม 

13.3 การบริหารจัดการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไป

ตามข้อก าหนดรายวิชาโดยติดต่อประสานงานกับฝ่ายหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

     1.1 ปรัชญา  ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูปให้มีความรู้ท่ีทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมุ่งสู่การประกอบอาชีพด้านอาหาร 

       1.2 ความส าคัญ  มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการ    
แปรรูปอาหารด้วยนวัตกรรม มีความพร้อมท่ีจะเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ท่ีมีความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพ ผ่าน
การฝึกฝนความช านาญในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารท่ีร่วมจัดการเรียนการสอน ควบคู่การฝึกฝนทักษะท่ี
นอกเหนือจากวิชาชีพ ด้านกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมอาหาร การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การเรียนรู้ทักษะส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร และการพัฒนาภาวะผู้น า 
     1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
           เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
  1.3.1  มีความรู้ท่ีทันสมัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
  1.3.2  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 
  1.3.3  มีทักษะความเช่ียวชาญด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป สามารถน าไปประกอบอาชีพ
ด้านอาหาร 
  1.3.4  มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป และมีความรู้ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
  1.3.5  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีภาวะความเป็นผู้น า 
            
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1.  การบริหารหลักสูตร 1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 

2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิด           
    และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    และปรับปรุงหลักสูตร 
3. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

2.  กระบวนการจัดการ 
     เรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น  
   ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง   
   ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษา 
2. การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม 
    เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
    อุดมศึกษา (มคอ.3 และ มคอ.5) 
2. ผลการประเมินการเรียนการสอน 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
3.  การบริหาร 
     ทรัพยากรการเรียน 
     การสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา     
   /ส่ือประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาส่ือ วัสดุ ครุภัณฑ์  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมี 
    มาตรฐาน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/ส่ือ/เอกสาร 
    ประกอบการเรียนการสอน   
    เพิ่มขึ้น 
2. มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์  
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีมี 
    มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
 

4.  การบริหารบุคลากร 1. ส่งเสริมพัฒนาทักษะการสอน 
2. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน 
   วิชาการและวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาสมรรถนะทาง  
    ด้านการสอนของคณาจารย์ 
2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์  
   เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุม 
   สัมมนาทางวิชาการ 
3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม  
    ประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินการสอนโดย 
    นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 

5.  สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้ 
   ค าปรึกษา / มีส่วนร่วมในการ 
   วางแผนกลยุทธ์ การบริหารและ 
   การส่งเสริมวิชาการ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน  
   การพัฒนาคุณลักษณะของ  
   นักศึกษาให้สอดคล้องกับ  
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. ผลการประเมินการสอนของ 
    นักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ผู้สอน 
2. มีระบบและโครงการให้ค าปรึกษา 
    ทางวิชาการ 
3.  มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะของ   
    นักศึกษา 

6.  ความต้องการของ 
     ตลาดแรงงานและ/หรือความ  
     พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัย ความต้องการของ  
    ตลาดแรงงาน 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
   บัณฑิต 

1. ผลการวิจัยความต้องการของ    
    ตลาดแรงงาน 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของ 
    ผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และใน 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
                อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร / 
มหาวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาปกติท่ี 1   :  กรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาปกติท่ี 2   :  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน        :  เมษายน – พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน 
2.3.2 การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และการมีวินัยในตนเอง 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้ทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
2.4.2 จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต และเทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อท าหน้าท่ีดูแลให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา และเน้นย้ าในกรณี

ท่ีนักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 

รวมจ านวนนักศึกษา 30 60 90 120 120 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 30 30 

  
2.6 งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
งบประมาณปี พ.ศ. (หน่วย : บาท) 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. เงินเดือนและค่าจ้าง 1,113,600 1,180,416 1,251,240 1,326,314 1,485,231 
2. ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ 490,000 514,500 540,225 567,236 570,537 
3. ค่าสาธารณูปโภค 56,000 58,800 61,740 64,827 68,016 
4. ค่าเงินอุดหนุน 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 

รวมทั้งสิ้น 1,759,600 1,903,716 2,053,205 2,208,377 2,423,784 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 26,000 บาท/คน/ปี 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  การเทียบโอนหน่วยกิต และรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร และต้องเป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ก) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 
      3.1.1   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า          128  หน่วยกิต 
      3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา                      9   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                    6   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    6   หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                   6   หน่วยกิต 
         และเลือกอีก                               3   หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า      92 หน่วยกิต 
                วิชาแกน                  16 หน่วยกิต 
                วิชาเฉพาะด้าน             68 หน่วยกิต 
                วิชาบังคับ             59 หน่วยกิต 
                วิชาเลือก                    9 หน่วยกิต 
                วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา      8 หน่วยกิต 

          ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
 

3.1.3  รายวิชา 
             1)  ความหมายของเลขรหัสวิชา   
                   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       เลขรหัสวิชาท่ีใช้ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 
       เลขรหัสสามตัวแรก  หมายถึง  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
       เลขรหัสตัวท่ีส่ี       หมายถึง  ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
       เลขรหัสตัวท่ีห้า       หมายถึง  ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี้ 
      เลข 1       หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
      เลข 2       หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
      เลข 3       หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ  
      เลข 4       หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
      เลข 5       หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
      เลข 6       หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
      เลข 7      หมายถึง  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
      เลข 8       หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
       เลขรหัสตัวท่ีหกและเจ็ด  หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชา 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
                       เลขรหัสวิชาท่ีใช้ในหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลักมีความหมาย  ดังนี้ 
                       เลขรหัสสามตัวแรก   หมายถึง สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป (414) 
                       เลขรหัสตัวที่ส่ี         หมายถึง ช้ันปีท่ีเปิดสอน 
                       เลขรหัสตัวที่ห้า        หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
               เลข  1       หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน 
                  เลข  2       หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีอาหาร 
                  เลข  3       หมายถึง กลุ่มวิชาแปรรูปอาหาร 
                  เลข  4       หมายถึง   กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร 
                             เลข  5       หมายถึง กลุ่มวิชาการสุขาภิบาลอาหาร 
                         เลข  6       หมายถึง กลุ่มวิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร 
                    เลข  7        หมายถึง กลุ่มวิชาบริหารจัดการธุรกิจอาหารและนวัตกรรม 
                       เลข  8        หมายถึง กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                       เลข  9         หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ และการสัมมนา       

   เลขรหัสตัวท่ีหกและเจ็ด  หมายถึง   ล าดับก่อนหลังรายวิชาในหมวดวิชาของรหัสตัวที่ห้า 
 

2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
    ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 

          กลุ่มวิชาภาษา        9 หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 

Thai for Communication and Information Retrieval 
    3(3-0-6) 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
English for Communication 

    3(3-0-6) 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
English for Academic Purposes I 

    3(3-0-6) 

           กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       6 หน่วยกิต 
0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                 

Aesthetics and Ethics for Life 
    3(3-0-6) 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self – development 
 

    3(3-0-6) 

           กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6 หน่วยกิต 
0002501 ท้องถิ่นศึกษา  

Local Studies 
   3(3-0-6) 
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0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต  
Thai Politics and Introduction to Laws for Life 
 

   3(3-0-6) 

             กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 
0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  

Fundamental  Sciences and  Mathematics in Everyday Life 
   3(3-0-6) 

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  
Computer and Information Technology for Life 
 

   3(2-2-5) 

          หมายเหตุ จ านวนหน่วยกิตท่ีเหลืออีก 3 หน่วยกิตให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
English for Academic Purposes II 

    3(3-0-6) 

0002301 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 
Khmer for Communication 

    3(3-0-6) 

0002302 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
Chinese for Communication 

    3(3-0-6) 

0002303 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 
Japanese for Communication 

    3(3-0-6) 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 
Ethics in for Life 

    3(3-0-6) 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
Aesthetics and Life 

      3(3-0-6) 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต 
Music for Life 

      3(3-0-6) 

0002406 การรู้สารสนเทศ 
Information Literacy 

    3(3-0-6) 

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
Thai Wisdom and Social and Cultural Changes 

    3(3-0-6) 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก 
Thailand in Global Society 

    3(3-0-6) 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
Thai Politics  and Globalization 

    3(3-0-6) 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
Introduction to Laws  for Life 

    3(3-0-6) 
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0002507 การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมประเทศไทย 
Thai Resources and Environment Management 

    3(3-0-6) 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
Economics in Everyday Life 

    3(3-0-6) 
 

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบ้ืองต้น  
Introduction to Business Principles 

   3(3-0-6) 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

   3(3-0-6) 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Sciences for Quality of Life Development 

   3(3-0-6) 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับชีวิตประจ าวัน 
Fundamental Sciences in Everyday Life 

   3(3-0-6) 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต  
Applied Sciences for Everyday Life 

   3(3-0-6) 

0002804 ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
Life and the Environment 

   3(3-0-6) 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Everyday Life 

   3(2-2-5) 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
Royal New Theory of Agriculture 

   3(3-0-6) 

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
Fundamental Industrial Technology 

   3(2-2-5) 

0002808 เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Life in Locality 

   3(3-0-6) 

 

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    92 หน่วยกิต 
      วิชาแกน                         16 หน่วยกิต 
4011105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

Fundamental Physical  
3(3-0-6) 

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
Fundamental Physical Laboratory  

1(0-3-0) 

4021101 เคมีท่ัวไป  
General Chemistry 

3(2-2-5) 

4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 
Fundamental Biology  
 

3(2-2-5) 
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4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
Funfamental Mathematics 

3(3-0-6) 

4143101 หลักสถิติส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Statistic for Food Innovation and Processing  

3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า   68 หน่วยกิต 
        วิชาบังคับ 59 หน่วยกิต 
4141202 เคมอีินทรีย์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

Organic Chemistry for Food Innovation and Processing 
3(2-2-5) 

4141203 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Physical Chemistry for Food Innovation and Processing 

3(2-2-5) 

4142204 เคมีอาหาร 
Food Chemistry  

3(3-0-6) 

4142205 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
Food Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

4142301 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
Food Processing and Innovation 

3(3-0-6) 

4142302 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
Food Processing and Innovation Laboratory 

1(0-3-0) 

4142303 
 

นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 
Food Innovation and Processing of Agricultural Products 

 3(2-2-5) 
 

4142501 ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 
Food Safety and Sanitation 

3(3-0-6) 

4142502 ปฏิบัติการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 
Food Safety and Sanitation Laboratory 

1(0-3-0) 

4142602 
 

การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร 
Food Quality Control and Assurance 

3(2-2-5) 
 

4142603 จุลชีววิทยาทางอาหารส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Food Microbiology for Food Innovation and Processing 

3(3-0-6) 

4142604 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Food Microbiology Laboratory for Food Innovation and 
Processing 

1(0-3-0) 

4143102 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
English for Food Innovation and Processing 

3(2-2-5) 

4143401 วิศวกรรมอาหาร 
Food Engineering  

3(3-0-6) 
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4143402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
Food Engineering Laboratory 

1(0-3-0) 

4143406 หลักการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร 
Principle of Food Process Design 

3(2-2-5) 

4143701 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 
Food Processing for Business 

3(2-2-5) 

4143702 
 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
Technology and Innovation of Bakery Product  

3(2-2-5) 
 

4143703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของแป้ง 
Technology and Innovation of Starch 

3(2-2-5) 

4143708 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ 
Food Innovation and Processing of Healthy Food and 
Beverage 

3(2-2-5) 

4143901 สัมมนาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Seminar in Food Innovation and Processing 

1(0-3-0) 

4144607 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
Food Laws and Standard 

2(2-0-4) 

4144706 
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
Technology and Innovation of Fermented Food 

3(2-2-5) 
 

4144902 การวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Research in Food Innovation and Processing 

3(2-2-5) 
 

 วิชาเลือก  ให้เลือกเรียน                  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
4141201 
 

โภชนาการยุคใหม่ 
Novel Nutrition 

3(2-2-5) 
 

4142601 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
Raw Material Management and Agricultural Product 
Technology 

3(2-2-5) 

4143206 สมบัติทางเคมกีายภาพของอาหาร 
Physicochemical Properties of Food 

3(3-0-6) 

4143207 เอนไซม์ทางอาหาร 
Food Enzymes 

3(2-2-5) 

4143304 เทคโนโลยกีารแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม 
Related Technology of Food Processing  

3(2-2-5) 

4143305 เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร 
Food Dehydration Technology 

3(2-2-5) 
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4143306 เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร 
Food Freezing Technology 

3(3-0-6) 

4143403 เครื่องมือและการวัดส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
Instrument and Measurement for Food Innovation and 
Processing 

3(2-2-5) 

4143404 เครื่องท าความเย็นและห้องเย็น 
Refrigeration and Cold Storage 

3(3-0-6) 

4143405 การออกแบบโรงงานและการออกแบบจ าลองกระบวนการ 
Plant Design and Process Modeling   

3(3-0-6) 

4143503 พิษวิทยาทางอาหาร 
Food Toxicology 

3(3-0-6) 

4143605 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ 
Shelf life Management and Packaging 

2(1-2-3) 

4143606 
 

การวิจัยผู้บริโภคและการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
Consumer Research and Sensory Evaluation 

3(2-2-5) 
 

4143704 เทคโนโลยีธัญพืช 
Cereal Technology 

3(2-2-5) 

4143709 นวัตกรรมส่วนผสม 
Innovation in Food Ingredient 

3(2-2-5) 

4144705 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม 
Technology and Innovation of Dairy Product  

3(2-2-5) 

4144707 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 
Fishery Product Technology 

3(2-2-5) 

 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
4144801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป           

Preparation for Internship in Food Innovation and Processing 
2(90) 

4144802 
หรือ   

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                        
Internship in Food Innovation and Processing 

6(450) 
 

4144803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                               
Cooperative Education Preparation in Food Innovation and 
Processing 

2(90) 
 

4144804  สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                               
Cooperative Education in Food Innovation and Processing 

6(450) 
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า                                 6 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาท่ีเคย

เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
        3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีที่  1   ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ- 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx  ศึกษาท่ัวไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 4011105  ฟิสิกส์พื้นฐาน 
4011106  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 
4021101  เคมท่ัีวไป 
4091103  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
4141201  โภชนาการยุคใหม่ 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 
 
 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

 ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 
 

4031107  ชีววิทยาพื้นฐาน 
4141202  เคมีอินทรีย์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
4141203  เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

เลือกเสรี xxxxxxx    3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 18 
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ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป  
xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 4142301  การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
4142302  ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
4142303  นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 
4142601  การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

การเกษตร 
4142602  การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

 
 

รวมหน่วยกิต 19 
 
 
 

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 4142204  เคมอีาหาร  
4142205  ปฏิบัติการเคมีอาหาร 
4142501  ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร  
4142502  ปฏิบัติการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 
4142603  จุลชีววิทยาส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป  
4142604  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป  

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

เลือกเสรี xxxxxxx    3(x-x-x) 
รวมหน่วยกิต 21 
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  1 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาท่ัวไป xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 
xxxxxxx   ศึกษาท่ัวไป 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

เฉพาะ 
 
 
 

 

4143102  ภาษาอังกฤษส าหรับส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
4143401  วิศวกรรมอาหาร  
4143402  ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  
4143406  หลักการออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร 
4143701  การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 
 
 

ปีที่  3  ภาคการศึกษาที่  2 
 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
 
 
 

 

4143101  หลักสถิติส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
4143606  การวิจัยผู้บริโภคและการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
4143702  เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
4143703  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของแป้ง 
4143708  นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อ  
              สุขภาพ 
4143901  สัมมนาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 
1(0-3-0) 

รวมหน่วยกิต 16 
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ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ 
 
 
 

4144607  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
4144706  เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
4144801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหาร

และแปรรูป 
หรือ 4144803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและ     
                   แปรรูป 
4144902  การวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

2(2-0-4) 
3(2-2-5) 
2(90) 

 
2(90) 

 
3(3-2-5) 

รวมหน่วยกิต 10 
 

 
ปีที่  4  ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

เฉพาะ  4144802  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
หรือ 4144804  สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

6(450) 
6(450) 

รวมหน่วยกิต 6 
 
 
 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

               ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                               กลุ่มรายวิชาบังคับ 
0001101 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสารและการสืบค้น                  3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
  ความส าคัญของภาษาไทยท่ีเป็นเครื่องมือส่ือสารและการแสวงหาความรู้หลักการใช้

ภาษาไทยในการส่ือสาร ท้ังในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เช่น การจับใจความส าคัญ  การตีความ  
การย่อความ  การสรุปความ การวินิจสาร  การวิเคราะห์  การวิจารณ์  ฯลฯ  การพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ และการจัดเก็บ การสืบค้นของทรัพยากรสารนิเทศใน
รูปแบบต่างๆ 

 
 



 
 
 

24 
 

 

0001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
 English for Communication  
  การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการติดต่อและ

การส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทาย การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อื่น   การให้ข้อมูล
และค าแนะน า การสนทนา การแสดงความรู้สึก การอ่านและการเขียนเพื่อการส่ือความหมายและ
การติดต่อ การอ่านประกาศ โฆษณา ฉลากท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน  การใช้พจนานุกรม การกรอก
แบบฟอร์มและการเขียนรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 

 

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                  3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  I 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้น

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 
 

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต                          3(3-0-6)
 Aesthetics and Ethics for Life 
   ความหมายในศาสตร์ของงานด้านทัศนศิลป์ โสตศิลป์และนาฏศิลป์  เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ของการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์  สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน   รวมท้ัง
ศึกษาความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์ หลัก
จริยธรรมในพระพุทธศาสนา  ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา เช่ือมโยง
ประสบการณ์น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

 

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                                  3(3-0-6)     
Psychology  of  Living  and  Self - development   
  ความเข้าใจหลักการด าเนินชีวิตและการท างาน  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การพัฒนา 
เชาว์อารมณ์  การปรับตัวและสุขภาพจิต  การส่ือสารระหว่างบุคคล  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการท างานและการด าเนินชีวิต 

0002501  ท้องถ่ินศึกษา               3(3-0-6) 
 Local Studies  

   วิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รวมท้ังโครงการในพระราชด าริในการจัดการทรั พยากรและ
ส่ิงแวดล้อมประเทศไทย  เพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน  โดยเน้นบริบทด้านสภาพภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  รวมทั้งสังคม การเมือง การปกครอง และด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 

0002502  การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต               3(3-0-6) 
 Thai Politics and Introduction to Laws for Life 

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง หน้าท่ีของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน  สิทธิ เสรีภาพ บทบาทหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางการเมือง
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ตามระบบประชาธิปไตย รวมท้ังศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักการเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าท่ี
ของปวงชนชาวไทยท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุค
ปัจจุบัน 

 

0002601   วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
Fundamental Sciences and Mathematics in Everyday Life  

   หลักการในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาใช้ในการด ารงชีวิต อันได้แก่
โภชนาการ สารเคมีในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกาย และการดูแลสุขภาพตนเอง การแปลความหมาย
และการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ ความน่าจะเป็น การศึกษาความสัมพันธ์ของ ตัวแปรต่าง ๆ รวมท้ังการ
ประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการคาดการณ์และการแก้ปัญหา   

 

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต               3(2-2-5) 
  Computer and Information Technology for Life 
   ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม 

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูล การ
ส่ือสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากฐานข้อมูลต่าง  ๆ ส าหรับ
การศึกษาค้นคว้า  การท ารายงาน การน าเสนอผลงานและ  การด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิทางปัญญา 

 
                 กลุ่มรายวิชาเลือก 

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  II 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
   การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยเน้น

ทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ  เป็นรายวิชาต่อเนื่องจากรายวิชา
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 

 
0002301 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
  Khmer for Communication 
   อักษร การประสมอักษร การสร้างค า ประโยคพื้นฐานเขียนและอ่าน ภาษาเขมรพื้นฐาน 

สนทนาภาษาเขมรพื้นฐาน เช่น การทักทาย การแนะน าตัว การพูดขอโทษ ขอบคุณ         ฝึกทักษะ
การฟัง และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ        บุคคล
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม ใช้ค าศัพท์และโครงสร้างในระดับพื้นฐาน 
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0002302 ภาษาจีนเพือ่การสื่อสาร                 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
   โครงสร้างของภาษาจีน  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกเสียงค า  และส านวนต่าง  ๆ  ฝึก

ทักษะการฟัง และพูดเน้นส านวนท่ีใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย การแนะน า
คน การบอกเวลา การซื้อของ เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของจีน 

 

0002303   ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
   รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้แต่งประโยคแบบง่าย ๆ ฝึกการออกเสียง การอ่าน  และการ

เขียนอักษรโรมันจิ รวมท้ังฝึกทักษะการฟังและความเข้าใจ โดยการถาม -ตอบเน้นส านวนท่ีใช้ใน
สถานการณ์ท่ีพบบ่อยในชีวิตประจ าวัน ฝึกการทักทาย การกล่าวแนะน าตัว การสนทนาทางโทรศัพท์  
การถาม-บอกทาง  เป็นต้น ตลอดจนศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของญี่ปุ่น 

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต               3(3-0-6) 
  Ethics in Everyday Life 
   ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมกับ        จริย

ศาสตร์ จริยศึกษา และวัฒนธรรม หลักจริยธรรมสากล หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา  ปัญหา
เกี่ยวกับจริยธรรม  การใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหา การประเมินจริยธรรม จริยธรรมกับอาชีพชีวิตท่ี
มีความสุขและสังคมท่ีมีสันติภาพ 

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                3(3-0-6) 
 Ethics of Living 
   ความหมายในศาสตร์ของงานทางการเห็น   การได้ยินและการเคล่ือนไหวสู่การพัฒนา

ศักยภาพของการรับรู้ เข้าใจทัศนศิลป์ ดนตรีและการแสดง สามารถเช่ือมโยงประสบการณ์น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต                3(3-0-6) 
  Music for Life 
   ประเภทของดนตรีต่าง ๆ ท่ีมีในสมัยปัจจุบัน รูปแบบดนตรีท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ศึกษา

เกี่ยวกับหลักการของการชมและฟังดนตรี หลักการรับรู้และเข้าใจดนตรี การชมการแสดงดนตรีสดใน
รูปแบบต่าง ๆ 

0002406 การรู้สารสนเทศ               3(3-0-6) 
  Information Literacy 
   การศึกษาค้นคว้าในระดับอุดมศึกษา การรู้สารสนเทศ การจัดเก็บและการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศประเภทต่าง ๆ การใช้เครื่องมือช่วยค้นคว้าท้ังในระบบมือและระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรมประกอบการศึกษาค้นคว้า
และการวิจัย 
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0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม              3(3-0-6) 
  Thai Wisdom and  Social and Cultural Changes 
   แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด  การ

ผสมผสานภูมิปัญญาไทย  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยกับกระแสการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนและสังคม  ศึกษากรณีตัวอย่างภูมิปัญญาไทยสาขาต่าง ๆ 

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก                3(3-0-6) 
  Thailand in Global Society 
   สังคมไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมโลกและกลุ่มผลประโยชน์ ผลกระทบของกระแส   

โลกาภิวัตน์ในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับสังคมไทย แนวทางการปรับปรุงประเทศเพื่อธ ารงรักษา
เอกลักษณ์และความเป็นไทย รวมถึงความเป็นชาติท่ีมีบทบาทส าคัญในโลก 

0002505 การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภิวัตน์                3(3-0-6) 
 Thai Politics  in Globalization 
   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง  หน้าท่ีของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

ประชาชน  ศึกษาสิทธิ  เสรีภาพ  บทบาทหน้าท่ีของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากระบวนการ
ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบ การเมืองไทยท่ี
สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต                3(3-0-6) 
  Introduction to Laws  for Life 
   ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย  หลักเกี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพและหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยท่ี

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในยุคปัจจุบันท่ีประชาชนควรทราบ 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้  ครอบครัว  มรดก และเอกเทศสัญญา
ต่าง ๆ  กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อาญา เฉพาะในส่วนความรู้เบ้ืองต้น 

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย                3(3-0-6) 
 Thailand Resources and Environment Management 
    ความหมายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทและความส าคัญของส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากร  สภาพปัญหาและแนวทางแก้ ไขและป้องกันปัญหา  ด้าน ส่ิ งแวด ล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายส่ิงแวดล้อมและหลักการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 
   ความหมายของเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ความหมายของระบบเศรษฐกิจ และลัทธิ

เศรษฐกิจในสังคมไทย สังคมเอเชียและสังคมโลก  ดัชนีช้ีวัดพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีควรรู้และมี การ
น าไปใช้บ่อย ๆ ความหมายของการผลิต การจ าหน่าย จ่ายแจก การแบ่งปันและการบริโภค 
ความหมายเบื้องต้นของอุปสงค์และอุปทาน สถาบันที่ส าคัญทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 
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0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น                3(3-0-6) 
  Introduction to Business Principles 
   ลักษณะของธุรกิจ ความส าคัญของธุรกิจท่ีมีต่อเศรษฐกิจและสังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การด าเนินธุรกิจ ประเภทของธุรกิจในประเทศไทย การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การ
ผลิต การตลาด การจัดองค์การ การจัดการธุรกิจ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและภาษีอากร 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้ประกอบการ สภาพปัญหาของการด าเนินธุรกิจ หลักการเขียนแผนธุรกิจ
เพื่อน าไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตนเองและครอบครัว 

0002602 การคิดและการตัดสินใจ                3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร  
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น การน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการตัดสินใจ 

0002801 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต                3(3-0-6) 
  Sciences for Quality of Life Development 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากอดีต

สู่ปัจจุบัน  การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตระหนักถึง
ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อมนุษย์ท้ังโลกปัจจุบัน และอนาคต 

0002802 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6) 
 Fundamental Sciences in Everyday Life 

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  การแก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
การท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม สารเคมี ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  ประโยชน์และโทษของการใช้สารเคมี  สารเคมีท่ีตกค้างในส่ิงแวดล้อม  สารเคมี
ปราบศัตรูพืช  หลักการท างาน  วิธีใช้และการแก้ปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน การใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 

 

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต               3(3-0-6) 
 Applied Sciences for Living  

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ส าหรับการน าไปใช้ในการด ารงชีวิต      อัน
ได้แก่  ความส าคัญของอาหารและโภชนาการท่ีมีต่อสุขภาพ สารอาหาร อาหารหลัก การกินอาหาร
ให้พอดีกับความต้องการของร่างกาย  เมแทบอลิซึม  แหล่งพลังงานและการใช้ การคุ้มครองผู้บริโภค  
หลักการใช้ยา สารพิษและพืชสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน และการดูแลสุขภาพตนเอง  สุขอนามัยส่วน
บุคคลและปัจจุบันพยาบาล การออกก าลังกาย  การวางแผนการออกก าลังกาย วิธีออกก าลังกาย
อย่างถูกต้อง การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัดผลและประเมินผลก่อนและหลังการออกก าลัง
กาย  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
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0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6) 
  Life and the Environment 
   ก าเนิดชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม สภาวะของโลกในเรื่องปัญหา

ส่ิงแวดล้อม  ระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างชีวิตกับส่ิงแวดล้อม การรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ  ความสมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  การ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหามลพิษ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศและ
โลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
  Agriculture in Everyday Life 
   ความหมายและการพัฒนาการเกษตร ความสัมพันธ์ดินกับการเจริญเติบโตของพืช ธาตุอาหาร  

การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช เคมีภัณฑ์และการก าจัดศัตรูพืช การเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่าง  ๆ 
เช่น ไก่ สุกร โค กระบือ การเล้ียงปลา การถนอมและแปรรูปผลิตผลการเกษตร 

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ                3(3-0-6) 
  Royal New Theory of Agriculture 
   ความหมาย ความส าคัญ และวิธีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ หลักการท าไร่

นาสวนผสม  เทคนิคการท าและการใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติ  การใช้วัสดุธรรมชาติให้เกิดประโยชน์  การ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management) 

 
0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน                3(2-2-5) 
  Fundamental Industrial Technology 
   ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส าหรับช่าง ศึกษาทฤษฎีหรือ

หลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ และปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พื้นฐานส าหรับช่าง เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์เทคโนโลยีทางช่างมาใช้ในงานประจ าวัน 

 
0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถ่ิน                                 3(3-0-6) 
 Appropriate Technology for Life in Locality 
     ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีเกี่ยวกับพลังงานและพลังงานทดแทน  คุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์

ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เทคนิคและคุณภาพชีวิต  การน า
เทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาชนบท  การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตในท้องถิ่น  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยี ท้องถิ่นพร้อมกับปฏิบัติการ
ออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
                  วิชาแกน 

4011105 
 

ฟิสิกสพ์ื้นฐาน                                                                               3(3-0-6) 
Fundamental Physic 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์และภาพรวมของฟิสิกส์ กลศาสตร์ การส่ันและคล่ืน อุณหพล
ศาสตร์ หลักการเบื้องต้นของไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และ
แนวคิดฟิสิกส์ยุคใหม่ 

4141106 
 

ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน                                                                   1(0-3-0) 
Fundamental Physic Laboratory  

ฝึกปฏิบัติการการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการ
ทดลองต่าง ๆ ทางด้าน กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน ไฟฟ้า สภาวะแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ 
และฟิสิกส์ยุคใหม่ 

4021101 
 

 

เคมีทั่วไป                                                                                     3(2-2-5) 
General Chemistry 

สสารและการเปล่ียนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร
สัมพันธ์ สารละลายและคอลลอยด์  สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สถานะแก๊ส  และปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาข้างต้น 

4031107                  
 

ชีววิทยาพื้นฐาน                                                                            3(2-2-5) 
Fundamental Biology  

สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ระบบต่าง ๆ 
ของส่ิงมีชีวิต การจ าแนกส่ิงมีชีวิต ก าเนิดชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม ส่ิงมีชีวิตและสภาวะ
แวดล้อม การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

4091103 
 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                        3(3-0-6) 
Fundamental Mathematic  

คณิตศาสตร์พื้นฐาน จ านวนจริง เลขยกก าลัง ราก นิพจน์พีชคณิต พหุนามการแยกตัว
ประกอบ สมการ อสมการ ระบบพิกัดฉาก กราฟเส้นตรงระบบสมการเส้นตรงสองตัวแปร 
กราฟอสมการเส้นตรงสองตัวแปร ฟังก์ชันและสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม 
พีชคณิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซโปแนนเชียล ลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซโปแนนเชียล 
ลอการิทึม ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติลอการิทึม 
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4143101 
 

หลักสถิติส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                           3(2-2-5) 
Statistic for Food Innovation and Processing 
    ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ  การวางแผนการทดลองแบบต่าง ๆ  และ
การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป การวิเคราะห์ผลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

  วิชาเฉพาะด้าน 
                  วิชาบังคับ  
4141202 
 
 
 
 

เคมีอินทรีย์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                         3(3-0-6)                  
Organic Chemistry for Food Innovation and Processing 
    ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยา
เคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีหมู่
ฟังก์ชันชนิดต่าง ๆ และสารอาหารประเภทต่าง ๆ 
 

4141203 
 
 

เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                     3(2-2-5)                  
Physical Chemistry for Food Innovation and Processing 
    หลักการเคมีเชิงฟิกส์เบื้องต้น กฎและทฤษฎีของแก๊สจลนศาสตร์เคมี สมดุลระหว่าง
เฟส พื้นฐานทางสเปกโทรสโกปี กฎข้อท่ี 0  1  2  และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงพลังงาน 

4142204 
 
 
 
 
 

เคมีอาหาร                                                                                  3(3-0-6) 
Food Chemistry  
    โครงสร้างและสมบัติทางเคมีกายภาพขององค์ประกอบอาหาร ได้แก่ น้ า ลิพิด
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เอนไซม์ และรงควัตถุ การเปล่ียนแปลงทางเคมี
ระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา รวมถึงกลไกของปฏิกิริยาและวิธีป้องกันวัตถุเจือปน และ
วัตถุกันเสียในอาหาร          

4142205 
 

ปฏิบัติการเคมีอาหาร                                                                     1(0-3-0) 
Food Chemistry Laboratory 
    ปฏิบัติการการเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการเตรียมสารละลาย หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
และปริมาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์สารอาหารอย่างประมาณ (Proximate 
analysis) และการวัดคุณสมบัติของอาหารด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 
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4142301 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม                                                       3(3-0-6) 
Food Processing and Innovation  
    หลักการเบ้ืองต้นในการแปรรูปอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเน่าเสีย นวัตกรรมการแปร
รูปอาหารด้วยความร้อน การท าแห้ง การรมควัน การผลิตอาหารกระป๋อง กระบวนการ
เอ็กซ์ทรูชัน การให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ การฉายรังสี การแปรรูปโดยใช้ Pulsed 
Electric Fields (PEF)  การแปรรูปแบบโดยใช้ความร้อนแบบโอห์มมิก การแปรรูปอาหาร
โดยไม่ใช้ความร้อน เทคโนโลยีเฮอเดิล การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ า การบรรจุแบบปลอด
เช้ือ นวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์อาหาร และวิธีการเก็บรักษาอาหาร 

 
4142302 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม                                             1(0-3-0)                 
Food Processing and Innovation Laboratory                                                                        
    ปฏิบัติการการการแปรรูปด้วยความร้อน ท าแห้ง การให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ 
และการฉายรังสี การแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ า 
เทคโนโลยีเฮอเดิล การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ า การบรรจุแบบปลอดเช้ือ นวัตกรรมของ
บรรจุภัณฑ์อาหาร และวิธีการเก็บรักษาอาหาร 

4143303 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร                               3(2-2-5) 
Food Innovation and Processing of Agricultural Products 
    ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร องค์ประกอบ สรีรวิทยา 
และเมทาบอลิซึมของผลิตผลทางการเกษตร วิธีการดัดแปรสภาพบรรยากาศ  ในการเก็บ
รักษาผลิตผลทางการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและ
การใช้ประโยชน์   

4142501 ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร                                               2(2-0-4) 
Food Safety and Sanitation 
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหารการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ถูกสุขลักษณะในการผลิต
อาหาร การเก็บรักษาการขนส่งอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการท า
ความสะอาดและการก าจัดของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการประกอบอาหาร หลักการควบคุม
คุณภาพอาหารต้ังแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลาก
อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสถานประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร 
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4142502 ปฏิบัติการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร                                  1(0-3-0) 
Food Safety and Sanitation Laboratory 
    ปฏิบัติการออกแบบโรงงานแปรรูปอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ถูกสุขลักษณะ
ในการผลิตอาหาร ปฏิบัติการทดสอบความสะอาดในบริเวณผลิตอาหาร รวมท้ังสุขลักษณะ
ส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร การท าความสะอาดสถานท่ีผลิตอาหาร หลักการควบคุม
คุณภาพอาหารต้ังแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

 
4142602 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพอาหาร                                       3(2-2-5) 

Food Quality Control and Assurance  
    ความส าคัญของการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร การตรวจวัดปัจจัยคุณภาพทาง
กายภาพของอาหาร เช่น ขนาด รูปร่าง สี เนื้อสัมผัส และความหนืด หลักการประกันคุณภาพ
อาหาร ระบบการจัดการคุณภาพอาหาร  
 

4142603 
 
 

จุลชีววิทยาทางอาหารส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                          3(3-0-6)  
Food Microbiology for Food Innovation and Processing 
    จุลินทรีย์ท่ีมีความส าคัญทางอาหาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ใน
อาหาร จุลินทรีย์ท่ีปนเปื้อนและท าให้อาหารเส่ือมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคและโรคระบาด
เนื่องจากอาหาร จุลินทรีย์ดัชนี มาตรฐานทางจุลชีววิทยาส าหรับอาหาร การตรวจวิเคราะห์
จุลินทรีย์ในอาหารโดยใช้วิธีมาตรฐาน 

4142604 
 

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป              1(0-3-0)  
Food Microbiology for Food Innovation and Processing Laboratory 
    ปฏิบัติการการเปล่ียนสภาพ การเน่าเสีย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารโดย
จุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ท่ีก่อ
โรคในอาหาร การตรวจวิเคราะห์แบคทีเรียโคไลฟอร์ม และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
 

4143102 
 
 

 

ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร                             3(2-2-5) 
English for Food Innovation and Processing 
    ฝึกอ่านบทความเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหาร  เรียนรู้ค าศัพท์
เฉพาะทาง ฝึกเขียนงานวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนเอกสารอ้างอิง ฝึกการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 
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4143401 วิศวกรรมอาหาร                                                                            3(3-0-6) 
Food Engineering 

เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล การถ่ายเท
ความร้อน การถ่ายเทมวลสาร หลักวิศวกรรมท่ีส าคัญต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร การแปร
รูปด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การแยกทางกล การกรอง การสกัด การระเหย    
การกล่ัน การตกผลึก การลดขนาด การผสม และกระบวนการอัดผ่านเกลียว 

 
4143402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร                                                                1(0-3-0) 

Food Engineering Laboratory 
ปฏิบัติการเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน กลศาสตร์ของของไหล      

การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวลสาร ปฏิบัติการวิศวกรรมท่ีส าคัญต่อกระบวนการแปรรูป
อาหาร การแปรรูปด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การแยกทางกล การกรอง การสกัด 
การระเหย การกล่ัน การตกผลึก การลดขนาด และการผสม 

 
4143406 
 

หลักการการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร                                       3(2-2-5)  
Principle of Food Process Design 
    หลักการออกแบบกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้อง กลไกการเปล่ียนแปลงของอาหารในด้านต่าง ๆ ระหว่างการแปรรูป ปัจจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการแปรรูปอาหาร และกรณีศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบันด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

4143701 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ                                                                3(2-2-5) 
Food Processing for Business 
    การใช้ความรู้การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  ผักผลไม้และธัญพืช ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
เครื่องด่ืม การพัฒนาแปรรูปวัตถุดิบจากท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ วิธีการ
เก็บรักษา การค านวณต้นทุน การก าหนดราคา แนวโน้มสถานการณ์การตลาดในปัจจุบันต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

4143702 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี                                              3(2-2-5) 
Technology and Innovation of Bakery Product  
        สมบัติเชิงหน้าท่ีขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคในการ
ผลิต กรรมวิธี และสูตรในรูปแบบท่ีเป็นสมัยนิยม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งท่ี
ปราศจากกลูเตน การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 

4143703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแป้ง                                             3(2-2-5) 
Technology and Innovation of Starch      
        องค์ประกอบของแป้ง คุณสมบัติของแป้ง การวิเคราะห์ปริมาณและคุณสมบัติของแป้ง 
เทคโนโลยีการแปรรูปแป้งจากข้าว มันส าปะหลัง การแป้งชนิดอื่น ๆ  วิธีการดัดแปรแป้งและ
การประยุกต์ใช้  
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4143708 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ                     3(2-2-5) 
Food Innovation and Processing of Healthy Food and Beverage 
    นวัตกรรมอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากการสกัดจากพืช 
สัตว์ จุลินทรีย์ เช่น สารแอนโธไซยานิน แคโรทีนอยด์ ไลโคปีน สารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ กรด
ไขมัน ส่วนประกอบของอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ 
เพื่อรักษาคุณสมบัติของสารอาหารเชิงหน้าท่ี 
 

4143901 
 
 
 

สัมมนาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                                 1(0-3-0) 
Seminar in Food Innovation and Processing 
    ศึกษางานวิจัย ด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูปใหม่ ๆ จากวารสาร ต ารา เทคโนโลยี
สารสนเทศ น าเสนอ อภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน  
 

4144607 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                                                             2(2-0-4) 
Food Laws and Standards 
    พระราชบัญญัติอาหาร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอาหารระดับประเทศและระดับสากล 
กฎหมายท่ีเกี่ยวกับฉลากอาหารและโภชนาการ กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ข้อก าหนดทางการค้าระหว่างประเทศ และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และกฎหมายอาหาร 
 

4144706 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารหมัก                                         3(2-2-5) 
Technology and Innovation of Fermented Food Products 
        สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตอาหารหมัก จุลินทรีย์ และเอนไซม์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการหมัก กรรมวิธีการผลิต การเส่ือมเสีย การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จาก          
จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหาร การเปล่ียนแปลงทางภายภาพและเคมีของ
อาหารระหว่างการหมัก การผลิตและควบคุมคุณภาพอาหารหมัก การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการหมักของผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทต่าง ๆ 
 

4144902 การวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                               3(2-2-5) 
Research in Food Science and Innovation 
    ค้นคว้า ทดลองและวิจัยในห้องปฏิบัติการ หรือนอกห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมอาหาร
และแปรรูป หรือปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล และเรียบเรียงเป็นรายงานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการภายใต้อาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมท้ัง
น าเสนอ 
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    วิชาเฉพาะด้าน 
     วิชาเลือก 
4141201 

 
 
 
 

โภชนาการยุคใหม่                                                                          3(2-2-5) 
Novel Nutrition 
    ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ โภชนาการในช่วงวัยต่าง ๆ การดูแลร่างกายด้วย
อาหารและโภชนบ าบัดในรูปแบบอาหารฟังก์ช่ัน ฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ 
ผลการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ 
 

4142601 
 
 
 
 
 

การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                            3(2-2-5) 
Raw Material Management and Agricultural Product Technology 

การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูป 
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยท่ีมีผลต่อความสามารถในการเก็บรักษา การเปล่ียนแปลง
คุณภาพระหว่างการเก็บ การเส่ือมเสียคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวพืช การจัดการผลิตผลทาง
เกษตรระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา การวิเคราะห์ผลิตผลทางเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวด้วย
เครื่องมือขั้นสูง 

 
4143206 
 
 
 
 
 

สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหาร                                                        3(3-0-6)                  
Physicochemical Properties of Food  
    การเปล่ียนแปลงทางเคมีกายภาพขององค์ประกอบอาหารและเนื้อสัมผัสระหว่างแปรรูป
และเก็บรักษา การเสียสภาพของโปรตีน การเกิดอิมัลชัน โฟมและเจลรีโอโลจี การแข็งตัวและ
ตกผลึกของไขมัน ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล การคืนตัวของแป้ง และการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของอาหารรูปแบบต่าง ๆ  
 

4143207 
 

เอนไซม์ทางอาหาร                                                                          3(2-2-5) 
Food Enzymes 
    ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเอนไซม์ ความหมาย ความส าคัญ การจัดกลุ่มและประเภทของ
เอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์เบ้ืองต้น การแปรรูปอาหารและประโยชน์จากเอนไซม์ การ
เปล่ียนแปลงของวัตถุดิบและอาหารท่ีเกี่ยวข้องกับเอนไซม์ 

 
4143304 
 

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม                                    3(2-2-5)                      
Related Technology of Food Processing  
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4142301 การแปรรปูอาหารและนวัตกรรม 

    และ 4142302 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
    ระบบการแปรรูปและการผลิตอาหารในโรงงานแปรรูปอาหารท่ีทันสมัยบริภัณฑ์ 
เทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร ระบบความปลอดภัยและการป้องกัน ในโรงงานแปรรูปอาหาร 
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ระบบการบริหารและจัดการสาธารณูปโภค การท าความสะอาดและการสุขาภิบาลโรงงานและ
บริภัณฑ์  ระบบการจัดการของเสียและส่ิงแวดล้อม ระบบการเก็บรักษาและขนส่งวัตถุดิบและ
อาหาร ระบบการบ ารุงรักษาของบริภัณฑ์และโรงงาน 
 

4143305 เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร                                                               3(2-2-5)                               
Food Dehydration Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4143401 วิศวกรรมอาหาร  
     สมบัติทางกายภาพของอาหารแห้ง การสร้างและการท าแบบจ าลองซอร์พชัน ไอโซ     
เทอร์ม ไซโครเมตริก ความช้ืนสมดุล อัตราการท าแห้งและการแพร่ แบบจ าลอง  การท าแห้ง 
การออกแบบเครื่องท าแห้ง การเก็บรักษาอาหารแห้ง 
 

4143306 เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร                                                              3(3-0-6) 
Food Freezing Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4143401 วิศวกรรมอาหาร  
        สมบัติทางกายภาพของอาหารแช่แข็ง การเกิดผลึกน้ าแข็งในอาหาร  อุณหพลศาสตร์ของ
อาหารแช่แข็ง การหาเวลาในการแช่แข็ง การออกแบบเครื่องแช่แข็งอาหาร การละลายน้ าแข็ง
ของอาหารแช่แข็ง การเก็บรักษาอาหารแช่แข็ง 
 

4143403 
 

เคร่ืองมือและการวัดส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร                      3(2-2-5) 
Instrument and Measurement for Food Innovation and Processing 
    เทคนิคของเครื่องมือและการวัดด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป การวัดปริมาณ
ความช้ืน ความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิ การไหล ความดัน ความเร็ว และความเร่ง การวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลการทดลองและการประมวลผลข้อมูล 
 

4143404 เคร่ืองท าความเย็นและห้องเย็น                                                            3(3-0-6)                          
Refrigeration and Cold Storage 
        ระบบการท างานของเครื่องท าความเย็นและห้องเย็น ผลของเครื่องท าความเย็นและห้อง
เย็นต่อลักษณะคุณภาพและการเส่ือมเสียของอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

4143405 การออกแบบโรงงานและการออกแบบจ าลองกระบวนการ                            3(3-0-6)             
Plant Design and Process Modeling   
        หลักการออกแบบโรงงานและแบบจ าลองกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร           
การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ แบบจ าลองกรรมวิธีการผลิต 
การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบ และการขยายส่วนของเครื่องมือต้นแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ใน
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การออกแบบกรรมวิธีการผลิต การเคล่ือนท่ีของวัสดุและการวางเครื่องมือในโรงงานอาหาร การ
วางแผนผังโรงงาน หลักและข้อค านึงในการวางแผนและพัฒนาโรงงาน 
 

4143503 พิษวิทยาทางอาหาร                                                                        3(3-0-6)                            
Food Toxicology 
        หลักเบ้ืองต้นของพิษวิทยา ชนิดของสารพิษต่าง ๆ ในอาหาร กลไกการเกิดพิษ การดูดซึม
การสลายตัวและการขับออกของสารพิษ หลักการทางเภสัชจลศาสตร์ การเปล่ียนแปลงของ
สารพิษในส่ิงมีชีวิต ปัจจัยทางชีวภาพท่ีมีผลต่อการท าลายสารพิษ การก่อกลายพันธุ์ และการก่อ
มะเร็ง การเกิดสารพิษในกระบวนการแปรรูปอาหาร การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีท่ี
ใช้ในอาหาร การทดสอบความเป็นพิษ และหลักการวิเคราะห์สารพิษในอาหารในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 
 

4143605 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์                                            2(1-2-3) 
Shelf life Management and Packaging 
        การท านายอายุการเก็บรักษาของอาหารในบรรจุภัณฑ์ เกณฑ์การประเมินอายุการเก็บ
ของอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ หลักการ
พิจารณาเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของ
อาหาร และแนวโน้มของการพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารใหม่ ๆ 
 

4143606 การวิจัยผู้บริโภคและการทดสอบทางประสาทสัมผัส                                   3(2-2-5) 
Consumer Research and Sensory Evaluation 
    ความหมายและความส าคัญของการวิจัยผู้บริโภค ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการและขั้นตอนการวิจัยการเก็บข้อมูลและการเตรียม
ตัวอย่าง องค์ประกอบของสเกลการวัด วิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูล การ
คัดเลือกและฝึกอบรมผู้ประเมิน การเลือกใช้วิธีการทดสอบให้เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัย
ผู้บริโภคและปฏิบัติการการทดสอบชิมในรูปแบบต่าง ๆ 
 

4143704 เทคโนโลยีธัญพืช                                                                            3(2-2-5)                                  
Cereal Technology 
        อาหารหลักจากธัญพืชและคุณค่าทางโภชนาการ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และสมบัติ
เชิงหน้าท่ีของธัญพืช การเก็บรักษา และการเปล่ียนแปลงคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ธัญพืช 
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4143709 
 

นวัตกรรมส่วนผสม                                                                         3(2-2-5) 
Innovation in Food Ingredient 
    ความหมายและความส าคัญของส่วนผสมในอาหารชนิดต่าง ๆ ความปลอดภัยและ
ข้อก าหนดทางกฎหมายของส่วนผสมอาหาร แหล่งและประเภทของส่วนผสมอาหารจาก
ธรรมชาติ การเลือกใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติในอุตสาหกรรมอาหาร บทบาทของนวัตกรรม
อาหารส่วนผสมอาหารกับสถานการณ์ตลาดสินค้าโลกปัจจุบัน กฎหมายและมาตรฐานด้าน
นวัตกรรมส่วนผสมอาหารท้ังในและต่างประเทศ 
 

4144705 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม                                                   3(2-2-5)                        
Technology and Innovation of Dairy Product 
        องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม สมบัติทางกายภาพ ทาง
เคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ านมและผลิตภัณฑ์  มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพ 
กรรมวิธีการผลิตน้ านมปราศจากเช้ือและผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ การเส่ือมเสียและการเก็บรักษา 
 

4144707 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                                                                3(2-2-5)                         
Fishery Product Technology 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4142301 การแปรรปูอาหารและนวัตกรรม 

    และ 4142302 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
         สมบัติและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เคมี ชีวเคมี และจุลินทรีย์ การเส่ือมเสีย  การ
เก็บรักษา การแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และ
พิษวิทยาท่ีเกิดจากสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 

 
                  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

4144801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   2(90) 
Preparation for Internship in Food Innovation 
         ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและศึกษาสภาพแวดล้อม แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

4144802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                          6(450) 
Internship in Food Innovation 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4144801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน 
                                               นวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   
         ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ตามค าแนะน าของอาจารย์ โดยใช้เวลาในการฝึกไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
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4144803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                2(90)            
Cooperative Education Preparation in Food Innovation 
         ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ หลักการ แนวคิด  เทคนิคในการสมัคร
งาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อน าไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เช่น บุคลิกภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ส่ือสาร มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ
ตลอดจนวิธีการเขียนรายงานและเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
 

4144804 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                                             6(450)               
Cooperative Education in Food Innovation 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4144803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรม    
อาหารและแปรรูป                   

         การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงการท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การจัดท ารายงานและการน าเสนอรายงาน โดยใช้เวลาในการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา และมีรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมกับประเมินผลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และ
สถานศึกษา   . 
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                  3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

1 
 

นางสาวจิตตะวัน      
กุโบลา 
 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2555 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2551 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลอีสาน   
วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ  
พ.ศ. 2547 

บทความวิจัย 
- จิตตะวัน กุโบลา ชุลีพร บุ้งทอง เทวิกา กีรติบูรณะ เพียรพรรณ สภุะ
โคตร จตุพัฒน์ สมัปปิโต และกมลพร สิทธิไตรย์. (2561). การผลิตเน้ือลูก
ตาลสุกผงโดยการท าแห้งแบบโฟมเมทและการประยุกต์ใช้ในขนมไทย. 
Rajabhat Agriculture Journal, Vol.17, No. 1, Jan-Jun 2018,  
P.17-26. TCI2. 
- จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร  กมลพร 
สิทธิไตรย์ อมรรัตน์ นะรานรัมย์และ สุวนันท์ ซ่อมแก้ว. (2561) การศึกษา
การผลิตข้าวหมากจากข้าวเหนียวด าโดยการใช้ลูกแป้งข้าวหมากจาก
แหล่งต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารเกษตรราชภัฏ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, 
หน้า 47-55. TCI2. 
 
ภาระงานสอน  15 ชั่วโมง/สัปดาห์         
รายวิชาที่สอน           
4141201 โภชนาการยุคใหม ่
4142601 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
4143701 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกจิ 
4143702 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
4143709 นวัตกรรมส่วนผสม 
4144607 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจตุพัฒน์  
สมัปปิโต 
 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต   
(เทคโนโลยีการอาหารและ
โภชนศาสตร์) 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2561 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ. 2551 
 

บทความวิจัย 
- จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิรพร ทูลภิรมย์ และ ณัฐหทัย ธรรมวาโร. (2562) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวฮางข้าวเหนียวด า. วารสารเกษตรพระ
วรุณ. ปีที่ 16  ฉบับที่ 2, หน้า 229-245. TCI2 
- จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร  กมลพร 
สิทธิไตรย์ อมรรัตน์ นะรานรัมย์และ สุวนันท์ ซ่อมแก้ว. (2561) การศึกษา
การผลิตข้าวหมากจากข้าวเหนียวด าโดยการใช้ลูกแป้งข้าวหมากจาก
แหล่งต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารเกษตรราชภัฏ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, 
หน้า 47-55. TCI2. 
- กมลพร สิทธิไตรย์ จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา  เพียรพรรณ สุภะ
โคตร  พนิดา ส าเรียนรัมย์ และพลอยไพลิน ยอดเจริญ. (2561) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวฮางลืมผัว. วารสารเกษตรราชภัฏ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 
2, หน้า 38-46.  TCI2. 
 
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาที่สอน 
4142603 จุลชีววิทยาทางอาหารส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
4142604 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารส าหรับนวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป 
4143605 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์                                             
4144705 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

3 นางสาวเทวิกา   
กีรติบูรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
(เทคโนโลยีอาหาร) 
 
Doctor of Philosophy 
(Biotechnology) 
 
 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี พ.ศ. 2562 
 
University of 
Copenhagen, 
Denmark, พ.ศ. 2562 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2552 

บทความวิจัย 
- จิตตะวัน กุโบลา ชุลีพร บุ้งทอง เทวิกา กีรติบูรณะ เพียรพรรณ สภุะ
โคตร จตุพัฒน์ สมัปปิโต และกมลพร สิทธิไตรย์. (2561). การผลิตเน้ือลูก
ตาลสุกผงโดยการท าแห้งแบบโฟมเมทและการประยุกต์ใช้ในขนมไทย. 
Rajabhat Agriculture Journal, Vol.17, No. 1, Jan-Jun 2018,  
P.17-26. TCI2. 
 
ภาระงานสอน 15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
4142204 เคมีอาหาร 
4143102 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
4143403 เครื่องมือและการวัดด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
4143406 การออกแบบกระบวนการผลิตอาหาร 
4144703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของแป้ง 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

4 นางสาวเพียรพรรณ    
สุภะโคตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีการอาหาร) 
 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีการอาหาร) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2554 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2551 

บทความวิจัย 
- จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิรพร ทูลภิรมย์ และ ณัฐหทัย ธรรมวาโร. (2562) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวฮางข้าวเหนียวด า. วารสารเกษตรพระ
วรุณ. ปีที่ 16  ฉบับที่ 2, หน้า 229-245. TCI 2 
- จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา เพียรพรรณ สุภะโคตร  กมลพร 
สิทธิไตรย์ อมรรัตน์ นะรานรัมย์และ สุวนันท์ ซ่อมแก้ว. (2561) การศึกษา
การผลิตข้าวหมากจากข้าวเหนียวด าโดยการใช้ลูกแป้งข้าวหมากจาก
แหล่งต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารเกษตรราชภัฏ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, 
หน้า 47-55. TCI2. 
- กมลพร สิทธิไตรย์ จตุพัฒน์ สมัปปิโต จิตตะวัน กุโบลา  เพียรพรรณ   
สุภะโคตร  พนิดา ส าเรียนรัมย์ และพลอยไพลิน ยอดเจริญ. (2561)               
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวฮางลืมผัว. วารสารเกษตรราชภฏั.              
ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, หน้า 38-46.  TCI2. 
 
ภาระงานสอน  15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
4142301 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
4142302 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
4143401 วิศวกรรมอาหาร 
4143402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
4143606 การวิจัยผู้บริโภคและการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน 

5 นางธัญพรรณ   
ฮ่อบรรทัด 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

(ด้านเคมี
วิเคราะห์) 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เคมี) 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
พ.ศ. 2554      
 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
พ.ศ. 2550 
 

บทความวิจัย                                
- Hobanthad, T and Maneetong, S. (2019). Simple extraction 
for the scanning of antioxidant activity of vegetables and fruits 
in Buriram, Thailand by DPPH, ABTS and FRAP assays. SNRU 
Journal of Science and Technology, Vol 11(3),  P.114-121.            
TCI 1. 
 
- ธัญพรรณ ฮ่อบรรทัด (2559). ประสิทธิภาพการสกัดเซริซินจากเส้น
ไหมโดยข้ีเถ้าเปลอืกนุ่นและขี้เถ้าลูกขนุน. รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 4                    
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)                   
วันที่ 22- 24 พฤศจิกายน 2559, หน้า 1163-1172. 
 
ภาระงานสอน  15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
รายวิชาท่ีสอน 
4021101 เคมีทัว่ไป 
4141202 เคมีอินทรีย์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรปู 
4141203 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 จากการส ารวจความต้องการของผู้ต้องการใช้บัณฑิต  มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
ก่อนเข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชา 4144801 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพด้านนวัตกรรม
อาหารและแปรรูป 2(90) หรือรายวิชา 4144803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 2(90) 
และรายวิชา 4144802 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 6(450) หรือ รายวิชา 4144804 
สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 6(450) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา 

4.1 มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 มีการบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อน ามาแก้ปัญหาทางด้านนวัตกรรมอาหาร 
4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาปกติท่ี 2 ช้ันปีท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรือวิจัย (ถ้ามี) 
 ข้อก าหนดในการท าวิจัย ต้องเป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทางนวัตกรรมอาหารและแปรรูป โดยท า
เป็นลักษณะงานเด่ียวหรืองานกลุ่มและรายงานท่ีต้องส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ   

       ผู้เรียนเลือกหัวข้อโครงงานหรือวิ จัยตามความสนใจ จัดท าข้อมูลโดยสรุปเบื้องต้น อธิบาย
กระบวนการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา จากนั้นผ่านกระบวนการสอบเค้าโครงวิจัยเพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้จากอาจารย์ในสาขาและอาจารย์ประจ าวิชา มีการน าเสนอผลงานวิ จัยโดยวิธีน าเสนอปากเปล่า 
พร้อมท้ังจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์ การประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์ของรายวิชาโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และอาจารย์
ประจ าสาขาวิชา 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้     

        ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากการท างานวิจัย  
        5.2.1  มีองค์ความรู้จากการวิจัย 
        5.2.2  สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
        5.2.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
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        5.2.4  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและอภิปรายผลการวิจัย 
        5.2.5  สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น 
        5.2.6  สามารถน าเสนอและส่ือสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
5.3  ช่วงเวลา     
       ภาคการศึกษาปกติท่ี 1  ของช้ันปีท่ี 4 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต   
                 3 หน่วยกิต  
 5.5  การเตรียมการ   
                 การให้ค าแนะน าช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักศึกษา  
                 5.5.1  อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
หัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ 
                 5.5.2  อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
                 5.5.3  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ สารเคมี 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
5.6.1 ประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์

อื่น อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 
 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานท่ีเกิดในแต่
ละขั้นตอน การน าเสนอและรายงานโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป ได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาตามกรอบคุณลักษณะ 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้  

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ  
3. มีทักษะในการแสวงหาความรู้   
4. เห็นคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
5. มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร 

โดยสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 
ด้าน คือ   

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
2. ด้านความรู้   
3. ด้านทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดังนั้นจึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร  ดังนี้ 
 1.  มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและส่วนรวมแสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์และมีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 2.  มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสามารถน าหลักการทฤษฎีไปประยุกต์เพื่อการ

เรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะสังคมปัจจุบัน สามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 3.  มีความสามารถในการวางแผนแก้ปัญหาและเลือกแนวทางการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ  
ได้อย่างเหมาะสม 

 4.  มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพและการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและ
สามารถแสดงออกการมีภาวะผู้น าและมีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล 

 5.  มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง อาชีพ และสังคม 

 6.  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช ้

ในการพัฒนา 
กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 มีระเบียบ มีวินัย ซื่อสัตย์ตรงต่อ
เวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
   1.2 มีจิตสาธารณะ รักษาระเบียบวินัย 
กฎและกติกาสังคม   
    1.3 มี จิตส านึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
   1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 

 

 
- อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง 
- มอบหมายงานให้คิด

วิเคราะห์ 
- จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
- ก ากับดูแลอย่างจริงจังจน

เป็นนิสัย 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สังเกตการอภิปราย 
- การสอบปากเปล่า 
- สังเกตการน าเสนอผลงาน 
- นักศึกษาประเมินเพื่อร่วม

กิจกรรม 
- ตรวจทานบันทึกการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 
- การสอบข้อเขียน/ปาก

เปล่า 
 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
   2.2 มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่ีส าคัญ เพื่อการเรียนรู้
และต่อยอดทางด้านนวัตกรรมอาหารและ
การแปรรูป 
   2.3 มีความรู้พื้นฐานทางนวัตกรรมอาหาร
และการแปรรูปท่ีจะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะทางนวัตกรรม
อาหารและการแปรรูป 
  2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ บูรณาการศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องและ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
นวัตกรรมส่ิงทอและการออกแบบ 

 
- สอนแบบบรรยาย 
- การมอบหมายงานให้

นักศึกษาค้นคว้าเพื่อรายงาน
และน าเสนอ 

- ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ 
- กิจกรรมฐานความรู้ 
- ท าโครงงาน 
- ทบทวนบทเรียนเดิม

เช่ือมโยงสู่บทเรียนใหม่ 
- มอบหมายงานกลุ่ม 
- สร้างช้ินงานตามหลักการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอผลงาน 
- การใช้ภาษาใน

เอกสารรายงาน 
- การสอบข้อเขียน 
- การใช้ส่ืออิเลคทรอนิกส์

ในการน าเสนอผลงาน 
- ตรวจเนื้อหาของรายงาน

การศึกษาค้นคว้าและ
อ้างอิงเอกสาร 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ 
    3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุผล ตามหลักการ วิธีการทาง
นวัตกรรมอาหารและการแปรรูป 
   3.3 น าความรู้ทางนวัตกรรมอาหารและ
การแปรรูปไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
   3.4 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพื่อน าไปสู่
การสร้างนวัตกรรม 

 

 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
- สอนแบบต้ังค าถาม 
- สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
- แก้โจทย์ปัญหา 
- ศึกษาโดยใช้ปัญหาและแสดง

บทบาทสมมุติ 

 
- การสอบข้อเขียน 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนอความรู้

ประกอบส่ือ 
- นักศึกษาประเมินตนเอง 
- สังเกตการอภิปรายแสดง 

ความคิดเห็น  การตอบ
ค าถาม 

 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
      4.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและมี
ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายได้
เป็นอย่างดี 
     4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาตนเองและพฒันางาน 
     4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
และวัฒนธรรมองค์กร 

 
 
- มอบหมายงานกลุ่มและ

น าเสนอ 
- จัดกิจกรรม  อภิปรายแสดง

ความคิดเห็น 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
- สัมภาษณ์บุคคล 
- แสดงบทบาทสมมุติ 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา 
- จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การน าเสนผลงาน 
- รายงานการวิเคราะห์

กรณีศึกษา 
- สังเกตการณ์อภิปราย

แสดงความคิดเห็น  การ
ตอบค าถาม 

- นักศึกษาประเมินเพื่อน
ร่วมกลุ่มกิจกรรม 

-  ประเมินการน าเสนอ
ความรู้ประกอบส่ือต่างๆ 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนที่ใช ้
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
     5.2  สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสถิติเพื่อการ 
วิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ
น าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
     5.3 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการใช้รูปแบบ
การส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

 

 
 
 
-   น าเสนอผลงานศึกษาค้นคว้า

เป็นรายบุคคลและกลุ่มโดย
ใช้ส่ืออิเลคทรอนิกส์ 

- ใช้ส่ือเคล่ือนไหว
ประกอบการน าเสนอ 

- มอบหมายงานท่ีต้องคิด
ค านวณและใช้สถิติท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา 

-ก ากับดูแลการใช้ส่ือ
ประกอบการน าเสนอจน
เกิดเป็นนิสัย 

 
 
 
- การใช้ส่ืออิเลคทรอนิกส์

ในการน าเสนอผลงาน 
- ตรวจรายงานผลงาน 
-   การสอบข้อเขียน/ปาก 

เปล่า 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  = ความรับผิดชอบหลัก   = ความรับผิดชอบรอง 

 

 
 
 
 

หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
1. กลุ่มวิชาภาษา                   

0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                                 

0001201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                   

0001202 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                   

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   

0001401 สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการ  ด ารงชีวิต                                   

0001402 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน                   

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   

0002501 ท้องถ่ินศึกษา                   

0002502 การเมืองการปกครองไทยและกฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต                   

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                     

0002601 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน                   

0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                   
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หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
5. รายวิชาเลือก                   

0002203 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                   

0002301 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร                   

0002302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                   

0002303 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                   

0002403 จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต                   

0002404 สุนทรียศาสตร์กับชีวิต                   

0002405 ดนตรีส าหรับชีวิต                   

0002406 การรู้สารสนเทศ                   

0002503 ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                   

0002504 ประเทศไทยในสังคมโลก                   

0002505 การเมืองการปกครองไทย ในกระแสโลกาภิวัตน์                   

0002506 กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต                   

0002507 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย                   

0002508 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                   

0002509 หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น                   
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หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
0002602 การคิดและการตัดสินใจ                   

0002801 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต                   

0002802 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกับชีวิตประจ าวัน                   

0002803 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับด ารงชีวิต                    

0002804 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                   

0002805 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                   

0002806 การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ                   

0002807 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน                   

0002808 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถ่ิน                   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   

1. กลุ่มวิชาแกน                   

4011105 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                   

4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                   

4021101 เคมีทั่วไป                   

4031107 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                   

4091103 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน                   

4143101 หลักสถิติส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   
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หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                   

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  วิชาบังคับ                   

4141202 เคมีอินทรีย์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและ  แปรรูป                   

4141203 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

4142204 เคมีอาหาร                   

4142205 ปฏิบัติการเคมีอาหาร                   

4142301 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม                   

4142302 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม                   

4142303 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร                   

4142501 ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร                   

4142502 ปฏิบัติการความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร                   

4142602 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ                   

4142603 จุลชีววิทยาส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

4142604 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

4143102 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

4143401 วิศวกรรมอาหาร                    

4143402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร                   
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หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
4143406 หลักการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร                   

4143701 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกจิ                   

4143702 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่                   

4143703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของแป้ง                   

4143708 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืมเพ่ือ
สุขภาพ 

                  

4144706 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารหมัก                   

4143901 สัมมนาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

4144607 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร                   

4144902 การวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเลือก                   

4142601 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร                   

4143206 สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหาร                   

4143207 เอนไซม์ทางอาหาร                   

4143304 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม                   

4143306 เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร                   

4143403 เครื่องมือและการวัดส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   
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หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
4143404 เครื่องท าความเย็นและห้องเย็น                   

4143405 การออกแบบโรงงานและการออกแบบจ าลองกระบวนการ                   

4143503 พิษวิทยาทางอาหาร                   

4143605 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์                   

4143606 การวิจัยผู้บริโภคและการทดสอบทางประสาทสัมผัส                   

4143704 เทคโนโลยีธัญพืช                   

4143709 นวัตกรรมส่วนผสม                   

4144705 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม                   

4144707 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง                   
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หมวดวิชา รหัสและชือ่วิชา 1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลย ี

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
 3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชพี หรือสหกิจศึกษา                   

4144801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหาร
และแปรรูป 

          
 

 
 
   

 
    

4144802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและ 
             แปรรูป 

                  

4144803 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   

4144804 สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป                   
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หมวดท่ี  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.2553 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 
 2.1 สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน
หลักสูตร 
 2.2 สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในรายละเอียดวิชา 
 2.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 
 2.4 การใช้ข้อสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแล้วเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
(ภาคผนวก ก)  ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี 
 2. สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 3. ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
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หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
   1.1 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เรื่องบทบาท  ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  มอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  รายละเอียด
หลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่าง ๆ 
 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน  การใช้ส่ือ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน   และการจัดท า
รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน  

1.4  อบรมจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.5  ก าหนดอาจารย์พี่เล้ียงเพื่อช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6  ทดสอบสอน และประเมินการสอน 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการจัดท าส่ือท่ีใช้ในการอบรมการ

จัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
  2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพและการร่วม
เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 

2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะส้ัน 
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หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การก ากับมาตรฐาน  

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งต้ังจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
มีภาระหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 5 คนต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาท่ี
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

2. การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการ
วางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลท่ีได้ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
   3. การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามตาม
แบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
ส้ินสุดปีการศึกษา 
 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้  
   1. มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและส่วนรวม แสดงออกถึงความมีวินัย ซื่อสัตย์และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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  2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านนวัตกรรมอาหาร มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และน า
หลักการ ทฤษฎีทางชีนวัตกรรมอาหารไปประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะ
สังคมปัจจุบัน 

 3. มีทักษะทางปัญญา สามารถใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
ด้วยตัวเอง มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และมีวิจารณญาณ 
    4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถส่ือสาร ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ 
   5. มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับชีววิทยา 
  6. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อ
การประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและมี การ
ส ารวจ ภาวะการณ์มีงานท า เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติท่ีสามารถประกอบอาชีพตามหน่วยงาน
ราชการหรือสถานประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจอาหาร   
 
3.  นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการรับนักศึกษา 
สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 

    1. คุณสมบัติท่ัวไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
    2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยท้ังด้านการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  (ขึ้นอยู่กับการเกณฑ์รับนักศึกษาของ
สาขาวิชา) 

คุณสมบัติต่างๆ ท่ีก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานท่ีจะเอื้ออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการเรียน
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ  ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย  

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อน าไปสู่การเรียน ได้แก่ การ

อบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์ การแนะแนวการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการเตรียมความพร้อมให้

นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปร
รูป ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้เพื่อเสริมความรู้  และทักษะต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
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3. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มี

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูง ดังนี้ 
3.1 การก าหนดอาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบและ

กลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
   3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษา และ ในกรณีท่ี
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาท่ีเกินความสามารถของอาจารย์ท่ีปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยัง
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ท่ีปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบได้ในช่ัวโมงโฮมรูม (Home Room) เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียน
การสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

3.4 การติดต่อส่ือสารระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ท่ีปรึกษาจะ
เป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาท่ีอาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

 
4. ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

     กรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสาขาวิชา 
เพื่อน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อตามล าดับข้ัน 
 
4.  อาจารย์ 
ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีคงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ี
จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับ
อาจารย์เพิ่มต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาคุณสมบัติให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  

ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้ 
สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโดยมี

ระบบพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพื่อน าผลมาใช้ในการ
ออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่
ละกลุ่มแต่ละช้ันปีเพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาท่ีจะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ท้ังรายวิชาบังคับ 
และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกท่ีจะเปิดสอนนี้  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาท้ังจาก
ความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน  

การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยมีมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา และมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7                   
ปีท่ีแล้ว 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อให้ก าหนดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นต่อการจัดการ
เรียนการสอน และสาขาวิชาฯน าเสนอต่อคณะและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการเสนองบประมาณและ
จัดสรรงบประมาณประจ าปี ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อส่ือการเรียนการสอน ต ารา วัสดุ  
ครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

 

7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    พ.ศ. 2552  หรือ มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ   
    มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

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

X X X X X 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย  
     ร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
     ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา 
     วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X 
 

X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
รวมตัวบ่งชี้ที่ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 8 8 8 9 10 

 
  ท้ังนี้ เกณฑ์การประเมินคือ มีการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีข้อ 1-5 บรรลุตามเป้าหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
2 ปีและผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ท่ีวางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามจากนักศึกษาในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้
ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 

 การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถช้ีได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ 
หรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 การประเมินทักษะของอาจารย์ ท าโดยการประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา การ
สังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ ช้ันปีท่ี 4 และอาจต้องฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาท่ีอาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา  ตลอดจนติดตามประเมินความรู้และ
ความรับผิดชอบของนักศึกษา  มีการรวบรวมข้อมูลท้ังหมดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ท้ังในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา  ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวมด าเนินการต่อไปนี้ 

2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
2.1.1  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ ตัวแทนผู้ใช้

หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน  ผู้เรียนปัจจุบัน   
2.1.2  คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 
2.1.3  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกช้ันปีและ

จากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและมีข้อมูลของ
ผู้เรียน  ผู้ส าเร็จการศึกษา  ผู้ใช้หลักสูตร  เพื่อประกอบการประเมิน 

2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.1  ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหรือ

ผู้บังคับบัญชาโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
2.3.2  ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการ  ชุมชน 
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3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี  7  ข้อ  7  โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ท่ีได้รับการแต่งต้ัง
จากมหาวิทยาลัย 
 ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงตัวบ่งช้ี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและใน แต่ละรายวิชา 
กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย 
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วา่ด้วยการศึกษาระดบัปรญิญาตรี  

พ.ศ. 2553 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

   ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
………………………… 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อ
การศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย                 
มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓  
จึงออกระเบียบว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ดังนี้  
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓”  
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 
    ๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๓.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญา
ตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอนัดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๓.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
   “อธิการบดี”     หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “คณะ”    หมายถึง    คณะหรือหน่วยงานท่ีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีนักศึกษาสังกัด 
   “คณบดี” หมายถึง   คณบดีของคณะหรือผู้บริหารหน่วยงานท่ีนักศึกษาสังกัด   
   “คณะกรรมการประจ าคณะ” หมายถึง คณะกรรมการประจ าคณะหรือหน่วยงานท่ีนักศึกษา
สังกัด 
   “อาจารย์ท่ีปรึกษา” หมายถึง   อาจารย์ท่ีคณะแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาของ
นักศึกษา 
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   “อาจารย์ผู้สอน”   หมายถึง อาจารย์ท่ีคณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
   “นักศึกษา”   หมายถึง    นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏบุรีรัมย์ 
   “การขึ้นทะเบียน” หมายถึง การท่ีมหาวิทยาลัยให้สภาพการเป็นนักศึกษาแก่ผู้ท่ีมหาวิทยาลัย
รับเข้าศึกษาใหม่  
  “การต่อทะเบียน” หมายถึง การท่ีนักศึกษารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  
  “การเทียบรายวิชา”   หมายความว่า   การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนท่ีเคยศึกษาจาก
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้วมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “การโอนหน่วยกิต” หมายความว่า การน าหน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์และให้หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาของรายวิชาจากหลักสูตรของสถาบัน อุดมศึกษาอื่นท่ีได้ศึกษาแล้ว
และ/หรือการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างานซึ่งมีเนื้อหา
สาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และอยู่ในระดับเดียวกันมาใช้โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก  
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษารับรอง  
   

หมวด ๑ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 ข้อ ๕   ระบบการจัดการศึกษา 
   ใช้ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  การศึกษาภาคฤดูร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวน หน่วยกิตโดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
 ข้อ ๖   การคิดหน่วยกิต  
   ๖.๑  รายวิชาภาคทฤษฏี  ท่ีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายไม่น้อยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ท่ีใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖.๓  การฝึกงานและการฝึกภาคสนาม ท่ีใช้เวลาฝึกน้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
   ๖.๔  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีใช้เวลาท าโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ระบบทวิภาค  
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หมวด ๒ 
การรับเข้าเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๗   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
    ๗.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี หรือ ๕ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  
    ๗.๒  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓  ปี) หรือเทียบเท่า หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายของการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า  
    ๗.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับเข้ าศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี       
  ข้อ ๘ การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา  
    การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
หมวด ๓ 

การข้ึนทะเบียนและการต่อทะเบียน 
  ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียน 
   ๙.๑ คุณสมบัติของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
     (๑)  เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
     (๒) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ค าส่ัง และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
   ๙.๒   การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
     ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องน าหลักฐานต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดมารายงานตัว
และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามวัน เวลา ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งประกาศเป็นคราวๆ ไป มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธิ์ ยกเว้นเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามข้อวินิจฉัยของ
อธิการบดี 
 ข้อ ๑๐  การต่อทะเบียน  
    นักศึกษาปัจจุบันจะต้องต่อทะเบียนนักศึกษา โดยช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ/หรือ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากพ้นก าหนดจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 

หมวด ๔ 
การลงทะเบียนเรียน 

  ข้อ ๑๑  การลงทะเบียนเรียน 
    ๑๑.๑  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน และช าระเงินค่าธรรมเนียมในแต่ละภาคการศึกษา
ให้เสร็จส้ินภายในวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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    ๑๑.๒ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
หรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 
    ๑๑.๓ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ ากว่า ๙ หน่วยกิตและ              
ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ในกรณีการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต  
    ๑๑.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต 
    ๑๑.๕ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
๑๑.๓ และ ๑๑.๔ อาจจะกระท าได้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๑๑.๖  นักศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกปรับเป็น
รายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๗  เมื่อพ้นระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรและต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได้รับ
มอบหมาย  
    ๑๑.๘  นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะต้องลาพักการศึกษา มิฉะนั้น  
จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    ๑๑.๙  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาได้ มีสิทธิขอเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตตามท่ีคณะหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด 
    ๑๑.๑๐  นักศึกษาท่ีเรียนครบหน่วยกิตตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี และได้คะแนนเฉล่ียสะสม
ถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมไ่ด้ เว้นแต่จะเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
เพื่อขออนุมัติสองปริญญา 
    ๑๑.๑๑  ในกรณีท่ีการต่อทะเบียนของนักศึกษาเป็นโมฆะ ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาเป็นโมฆะด้วย และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 
 ข้อ ๑๒   การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
    ๑๒.๑  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่า D+ อีกเพื่อท าให้
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงขึ้น จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ านี้ต้องน าไปคิดรวมในระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น 
    ๑๒.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีแล้ว แต่ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ถึงเกณฑ์ท่ีส าเร็จการศึกษา ก็อาจจะเรียนซ้ าเฉพาะรายวิชาท่ีได้ระดับ
คะแนนต่ ากว่า A เพื่อยกระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้ถึงเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา จ านวนหน่วยกิตและค่าคะแนนของ
รายวิชาท่ีเรียนซ้ านี้ ต้องน าไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉล่ียสะสมทุกครั้งเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น  
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หมวด ๕ 
การเพิ่มและถอนรายวิชา 

 ข้อ ๑๓  การเพิ่มรายวิชาจะกระท าได้ภายใน ๓  สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
 ข้อ ๑๔  การถอนรายวิชามีหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๑๔.๑  การถอนรายวิชาให้เสร็จส้ินก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะไม่ได้รับเงินคืน 
    ๑๔.๒  หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนในรายวิชาใดๆ โดยไม่ได้ท าค าร้องขอถอนรายวิชาเรียน
ในรายวิชาดังกล่าว ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑๔.๑ ก็จะได้รับผลการเรียนเป็น F และต้องน าไปคิดในการหา
ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  

 
หมวด ๖ 

การศึกษาแบบร่วมเรียน 
 ข้อ ๑๕ การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้แบบไม่นับหน่วยกิต 
 ข้อ ๑๖  การลงทะเบียน  การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบร่วมเรียน ให้ปฏิบัติตามหมวด 
๔ และ ๕ แห่งระเบียบนี้ 
 ข้อ ๑๗ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะไม่นับหน่วยกิตรวมเข้าเป็นหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ตาม
หลักสูตร 
 ข้อ ๑๘ รายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน จะถือหรืออ้างเป็นเงื่อนไขของรายวิชาท่ีนับหน่วยกิต
ไม่ได้ 
 ข้อ ๑๙ ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบร่วมเรียนแล้ว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าเพื่อ
จะนับหน่วยกิตในภายหลังมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา และรายวิชานั้นเป็นรายวิชาท่ี
ก าหนดให้มีการเรียนและนับหน่วยกิตในหลักสูตร 
 ข้อ ๒๐  การประเมินผลรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน ให้ประเมินผลเป็น S หรือ U และให้ระบุ
ค าว่า Audit ไว้ในวงเล็บต่อท้ายช่ือรายวิชา 
 
 

หมวด ๗ 
การวัดผลและประเมินผล 

   ข้อ ๒๑  นักศึกษาจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาค  ต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
    ๒๑.๑   มีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ท้ังหมด 
    ๒๑.๒  ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนและได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
    ๒๑.๓  ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์ สอบในวิชานั้น 
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  ๒๑.๔  ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคตามข้อ ๒๑.๒ และ ๒๑.๓ จะได้รับการพิจารณาผลการเรียน
เป็น “F” ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีสิทธิ์สอบดังกล่าวเนื่องจากเหตุจ าเป็นและผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนตามข้อ ๒๑.๒ เห็นควรให้ถอนรายวิชา 
   ข้อ ๒๒  ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรเป็น  ๒  แบบดังนี้  
    ๒๒.๑  ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น ๘ ระดับ  
 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน 

A ดีเย่ียม ๔.๐ 

B+ ดีมาก ๓.๕ 

B ดี ๓.๐ 

C+ ดีพอใช้ ๒.๕ 

C พอใช้ ๒.๐ 

D+ อ่อน ๑.๕ 

D อ่อนมาก ๑.๐ 

F ตก ๐ 
 
   ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร ค่าระดับคะแนนท่ีถือว่าสอบได้ต้องไม่ ต่ ากว่า 
“D” ถ้านักศึกษาได้ค่าระดับคะแนนในรายวิชาใด ต่ ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
กรณีวิชาเลือกถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “D” สามารถเปล่ียนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได้ และให้ น าหน่วยกิ
ตรายวิชาท่ีติด “F” เป็นตัวหารในการคิดค่าคะแนนเฉล่ียสะสม ส่วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้ค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า   สอบตก นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งท่ี ๒ ถือว่า หมดสภาพการเป็น
นักศึกษา 
    ๒๒.๒  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี ้ 
     ระดับการประเมิน ผลการศึกษา  
     S (Satisfactory)  พอใจหรือผ่าน 
     U (Unsatisfactory)  ยังไม่พอใจหรือไม่ผ่าน 
     ระบบนี้ใช้ส าหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อก าหนดเฉพาะ
และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม รายวิชาท่ีได้ ผลประเมิน U นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
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   ข้อ ๒๓  สัญลักษณ์อื่น มีดังนี ้ 
     Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
     W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกหลังจากได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนด
สอบปลายภาคไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย ก าหนด หรือได้รับอนุมัติให้ถอนวิชาเรียนในกรณีท่ี
นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกส่ังให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแล้ว  
    I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินท่ีไม่สมบูรณ์ในรายวิชาท่ี นักศึกษายังท างาน   ไม่เสร็จ
เมื่อส้ินภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาท่ีได้ “I” ต้องด าเนินการขอรับการประเมินเพื่อเปล่ียนระดับคะแนนให้
เสร็จส้ินในภาคเรียนถัดไป ดังนี ้
    (๑) กรณีนักศึกษายังท างานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานท่ีค้างอยู่เป็น ๐ (ศูนย์) และประเมินผล
การเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู่แล้ว  
    (๒) กรณีนักศึกษาไม่ด าเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปล่ียนระดับคะแนนให้เสร็จส้ินภายในภาค
เรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปล่ียนผลการเรียนเป็น “F” 
   ข้อ ๒๔  นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ ากับ
รายวิชาท่ีศึกษาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้ หากลงทะเบียนซ้ าให้เว้นการนับหน่วยกิตเพื่อพิจารณาวิชาเรียน
ตามหลักสูตรท่ีก าลังศึกษาอยู่ 
   ข้อ ๒๕  การหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย 
    ค่าระดับคะแนนเฉล่ียประจ าภาคและค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้คิด เป็นเลขทศนิยม ๒ 
ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียน “I” ไม่น าหน่วยกิตมารวมในการหาค่าระดับคะแนนเฉล่ีย  
    กรณีท่ีสอบตกและต้องเรียนซ้ าให้นับรวมทั้งหน่วยกิตท่ีสอบตก และ เรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหาร 
   ข้อ ๒๖ ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
    ๒๖.๑ มีความประพฤติดี 
    ๒๖.๒ สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมท้ังรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
    ๒๖.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
   ข้อ ๒๗  ระยะเวลาการศึกษา 
    ๒๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา  ไม่เกิน 
๑๐ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๑๕ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  
    ๒๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๘ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๑๒ ปีการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
    ๒๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี มีเวลาเรียนไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 
๔ ปีการศึกษา ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ และมีเวลาเรียนไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปี
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
   ข้อ ๒๘  นักศึกษาท่ีทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้นั้นได้รับผลการเรียน  มีค่า
ระดับ “F” ในรายวิชานั้น และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
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   ข้อ ๒๙  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลโดยการคิดคะแนนเฉล่ียสะสม (Cumulative Grade Point 
Average = Cumulative G.P.A) เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติทุกภาค     
   ข้อ ๓๐  การคิดคะแนนเฉล่ียสะสม  
    ๓๐.๑  คิดจากคะแนนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท่ีมีค่าคะแนนระบุไว้ในข้อ ๒๒.๑ 
ท้ังรายวิชาท่ีสอบได้และสอบตก 
    ๓๐.๒  การคิดคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คิดจากค่าคะแนนทุกรายวิชา โดยเอาผลรวมทั้งหมดของผล
คูณระหว่างค่าคะแนนท่ีได้กับจ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาและหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม  ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ต าแหน่งโดยไม่ปัดเศษ  
 
 

หมวด ๘   
การพ้นสภาพการเปน็นักศึกษา  

   ข้อ ๓๑  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  
        นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่ออยู่ในเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
               ๓๑.๑  ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๖๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาปกติท่ี ๒ 
นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน  
        ๓๑.๒ ผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ ในภาคการศึกษาปกติท่ี ๔  ภาค
การศึกษาปกติท่ี ๖  ภาคการศึกษาปกติท่ี ๘  ภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๐ ภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๒    ภาค
การศึกษาปกติท่ี ๑๔  ภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๖ และภาคการศึกษาปกติท่ี ๑๘ นับต้ังแต่เริ่มเข้าเรียน 
        ๓๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรก าหนด แต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม
ต่ ากว่า ๑.๘๐ 
        ๓๑.๔  มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ ๑๐ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๕  ปี หรือ
ครบ ๘ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี หรือครบ ๔ ปีการศึกษาในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร
ปริญญาตร ี๒ ปี  
       ๓๑.๕  นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นครั้งท่ี ๒ 
    ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย
สะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ เมื่อส้ินภาคการศึกษาท่ี ๔  กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี และเมื่อส้ินภาคการศึกษา ท่ี 
๗ กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปีและ ๕ ปี หรือใช้เวลาศึกษาครบตามท่ีหลักสูตรก าหนดและขาด คุณสมบัติ
ตามข้อ ๒๖.๒ และ ๒๖.๓ ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามท่ี
หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ ากว่า ๑.๘๐ หรือนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งท่ี ๒ 
   ข้อ ๓๒ เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๑.๘๐แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสมให้
ถึง ๒.๐๐ ท้ังนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาท่ีก าหนดตามข้อ ๒๗ 
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หมวด ๙ 
การสอบ 

   ข้อ ๓๓  การสอบ 
     ๓๓.๑  การสอบแบ่งเป็น 
     (๑)   การสอบย่อย 
     (๒)  การสอบกลางภาค 
     (๓)  การสอบปลายภาค 
     (๔)  การสอบประเภทอื่น 
    ๓๓.๒ การสอบย่อย การสอบกลางภาค เป็นการสอบในระหว่างภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลการสอบ
อาจน าไปใช้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งรวมกับผลการสอบปลายภาคก็ได้ จ านวนครั้ง เวลาและวิธีการสอบให้อยู่ในดุลย
พินิจของอาจารย์ผู้สอนหรือคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
    ๓๓.๓  การสอบปลายภาค หมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของแต่ละรายวิชา เมื่อเสร็จส้ินการ
สอนในภาคการศึกษานั้น 
    ๓๓.๔   การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบท่ีนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

หมวด ๑๐ 
การอนุมัติปริญญา 

   ข้อ ๓๔  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากส านักงานทะเบียนและ
ประมวลผล ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    ๓๔.๑  ส านักงานทะเบียนและประมวลผล เป็นผู้เสนอช่ือนักศึกษาผู้สมควรได้รับอนุมัติปริญญาต่อ
สภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบและน าเสนอ เพื่ออนุมัติโดยผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องมีคุณสมบัติตาม ข้อ ๒๖ 
และข้อ ๒๗  แห่งระเบียบนี้ทุกประการ และต้อง 
    (๑)   ไม่อยู่ในระหว่างการรับโทษทางวินัยท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญา 
    (๒)  ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้กับทางมหาวิทยาลัย 
    ๓๔.๒  การขอแก้ไขการอนุมัติปริญญาหรือแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาไปแล้ว ให้กระท าได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 
   ข้อ ๓๕  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
     ๓๕.๑   นักศึกษาท่ีจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     (๑)  นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตร ๒ ปี 
ไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ๔ ปีและไม่เกิน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ๕ ปี  
     นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่เกิน ๘ ภาคการศึกษา ส าหรับหลักสูตร ๒ ปี ไม่
เกิน ๑๔ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่เกิน ๑๗ ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร ๕ ปี  
      (๒)  ไม่เคยสอบได้ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด 
      (๓)   ไม่เคยสอบได้ F หรือ U ในรายวิชาใด 
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      (๔)  ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปล่ียนระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
      (๕)  ไม่เคยได้รับการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
     ๓๕.๒  การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็นดังนี ้
      (๑)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุด
ในกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันในแต่ละคณะ ท้ังนี้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ 
      (๒)  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๖๐ 
      (๓)  เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๒๕ ถึง ๓.๕๙ 
     (๔)  สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
ประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจาก
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียจาก
สถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ แต่ไม่ถึง ๓.๖๐ จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
    
   ข้อ ๓๖   การเพิกถอนปริญญา 
     กรณีท่ีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาไป
แล้ว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ แห่งระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอน
ปริญญา โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้กับบุคคลนั้น 
   ข้อ ๓๗  ในกรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิให้ผู้ส าเร็จการศึกษาผู้หนึ่งผู้ใด
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๑๑ 
การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 

   ข้อ ๓๘   การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต 
     ๓๘.๑  รายวิชาท่ีจะน ามาเทียบรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต  ต้องสอบได้หรือเคยศึกษา  ฝึกอบรม
มีประสบการณ์มาแล้วไม่เกิน ๑๐  ปี นับถึงวันท่ีเข้าศึกษาโดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท้าย
ท่ีมผีลการเรียนหรือวันสุดท้ายท่ีศึกษา ฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์  
     ๓๘.๒ หลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกติ  
      (๑)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
      (๒)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีขอเทียบ 
      (๓)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีสอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน “C” หรือแต้ม
ระดับคะแนน ๒.๐๐ หรือระดับคะแนนท่ีเรียกช่ืออื่น และเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
      (๔)  เทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ ไม่เกนิ ๓ ใน ๔ ของจ านวนหน่วยกิต รวมของ
หลักสูตรท่ีรับโอน  
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      (๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีเทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่น ามาค านวณ
แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมยกเว้นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีน ามาเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
      (๖)  ใช้เวลาศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับโอนอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  
      (๗)  ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่
เกินกว่าช้ันปีและภาคการศึกษาท่ีได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว  
      (๘)  รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จากต่าง
สถาบันอุดมศึกษาและจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การ
ท างานให้ได้ผลการประเมินเป็น “s” 
      (๙)  ผู้ท่ีได้รับการเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
     ๓๘.๓  หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการโอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  
      (๑)  การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตร 
      (๒)  การเทียบประสบการณ์จากการท างาน ต้องค านึงถึงความรู้จากประสบการณ์               
เป็นหลัก  
    ข้อ ๓๙  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาให้ใช้วิธีการหนึ่งหรือ
หลายวิธีในการประเมินดังนี้   
      (๑)  สอบข้อเขียน  
     หรือ (๒) สอบสัมภาษณ์พร้อมเสนอแฟ้มสะสมผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา    
     หรือ (๓)  การเข้ารับฟังการบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมในรายวิชานั้น  
    ข้อ ๔๐   ให้มีคณะกรรมการประเมินและอนุมัติผลการเทียบรายวิชาและการโอนหน่วยกิต ประกอบด้วย  
      (๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  
      (๒) คณบดีของคณะท่ีรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาหรือชุดวิชาท่ีจะ
ขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต เป็นรองประธาน 
      (๓) อาจารย์หรือผู้เช่ียวชาญ ในสาขาวิชาท่ีจะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต จ านวน
ไม่เกิน  ๓  คน เป็นกรรมการ  
      (๔)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ  
      (๕) หัวหน้าส านักงานทะเบียนและประมวลผลหรือนายทะเบียน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินเป็นประการใดให้รายงานอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายพิจารณา
อนุมัติ  
   ข้อ ๔๑  นักศึกษาท่ีจะขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินภายในภาคการศึกษา
แรกที่เข้าเป็นนักศึกษา  
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   ข้อ ๔๒  การศึกษาปริญญาท่ีสอง 
     ๔๒.๑  ผู้ขอปริญญาท่ีสองจะต้องส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรฐัท่ีมีอ านาจรับรอง และมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพหรือประกาศนียบัตร อื่นท่ี
กระทรวงศึกษาเทียบเท่า ส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  
      (๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า          
ในสาขาวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรส าหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
     ๔๒.๒  การขอศึกษาปริญญาท่ีสองกระท าภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) ต้องเป็นสาขาวิชาหรือปริญญาท่ีมีช่ือไม่เหมือนกับสาขาวิชา หรือปริญญาเดิมท่ี
ส าเร็จมาแล้ว 
      (๒) มหาวิทยาลัยจะพิจารณา โอนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของหลักสูตรปริญญาท่ี
สองยกเว้นในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณา เห็นว่าผู้ศึกษาขาดความรู้ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งในหมวดวิชาดังกล่าว ก็
อาจก าหนดให้ศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ถือเป็นหน่วยกิตสะสม 
      (๓) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาโอนหน่วยกิตวิชาท่ีได้ศึกษามาแล้วจากปริญญาเดิม 
      (๔) ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของจ านวนหน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร 
 
 

หมวด ๑๒ 
การลาพักการศึกษา 

   ข้อ ๔๓   การลาพักการศึกษา 
      การลาพักการศึกษา หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา ในกรณีท่ีนักศึกษามีความ
ประสงค์จะไม่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา หลังจากท่ีได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า๑  
ภาคการศึกษา ยกเว้นได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากอธิการบดี ซึ่งนักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องเพื่อขอรักษาสภาพ
นักศึกษาต่อส านักงานทะเบียนและประมวลผล 
     ๔๓.๑  นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามค าส่ังแพทย์โดยมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน 
      (๒) มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัยท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ลาพักการศึกษาได้ 
      (๓) ได้รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 
      (๔) ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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     ๔๓.๒  นักศึกษาท่ีขอลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
      (๑) ระหว่างท่ีได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษามิฉะนั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
      (๒) การนับระยะเวลาการศึกษาให้นับระยะเวลาท่ีขอลาพักอยู่ในระยะเวลาการศึกษาด้วย 
ยกเว้นนักศึกษาท่ีลาพักเนื่องจากถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
 

หมวด ๑๓ 
การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

   ข้อ ๔๔  การย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา 
     ๔๔.๑  นักศึกษาท่ีประสงค์จะย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาจะต้องศึกษาอยู่ในคณะเดิม  หรือ
สาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ท้ังนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีลาพัก 
หรือถูกให้พักการศึกษาและไม่เคยได้รับอนุมัติให้ย้ายมาก่อน 
     ๔๔.๒  ในการยื่นค าร้องขอย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา นักศึกษาต้องแสดงเหตุผลประกอบการจะ
อนุมัติหรือไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
     ๔๔.๓  การย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง ต้องด าเนินการให้เสร็จส้ินก่อนการ
ลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษานั้นๆ 
     ๔๔.๔  เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาใหม่แล้ว นักศึกษาต้องแสดง
ความจ านงว่ารายวิชาต่างๆ ท่ีได้ศึกษามาแล้วรายวิชาใดจะน ามาค านวณเพื่อหาค่า คะแนนเฉล่ียสะสม โดยผ่าน
การเห็นชอบจากคณบดีคณะท่ีนักศึกษาขอย้ายเข้าสังกัดใหม่ 
     ๔๔.๕  นักศึกษาท่ีย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชาจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนด 
 

หมวด ๑๔ 
การรับโอนนักศึกษา 

   ข้อ ๔๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 
     ๔๕.๑  มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง
วิทยะฐานะเข้ามาศึกษาต่อได้เมื่อคณะมีท่ีว่างและมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 
     ๔๕.๒  คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะได้รับการพิจารณารับโอน 
      (๑) ไม่เป็นผู้ท่ีถูกส่ังให้พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมด้วยมีกรณีกระท า
ความผิดทางวินัย 
      (๒) ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ไม่
นับภาคการศึกษาท่ีลาพักและต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป 
      (๓) นักศึกษาท่ีประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องส่งใบสมัครถึง
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๖  สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาท่ีประสงค์จะเข้าศึกษานั้นพร้อมกับแนบเอกสาร
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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บทเฉพาะกาล 

 ระเบียบนี้ไม่ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาก่อนวันประกาศใช้ระเบียบนี้  
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
         (ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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ภาคผนวก ข 
รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร 

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
(หลักสูตรปรบัปรุง) 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรเดมิ (พ.ศ. 2560)  

กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
1. ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย     :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        
                        สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
                        การอาหาร 
   ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science    
                        Program in Food Science 
 

1. ชือ่หลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต      
                    สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in  
                     Food Innovation and Processing 

2. ชื่อปริญญาบัตร 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
                          (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
           ช่ือย่อ   : วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Science 
                              (Food Science) 
           ช่ือย่อ   : B.Sc. (Food Science) 

2. ชื่อปริญญาบัตร 
ภาษาไทย ช่ือเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต   
                        (นวัตกรรมอาหารและแปรรูป) 
             ช่ือย่อ  : วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและแปรรูป) 
ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม: Bachelor of Science 
                     (Food Innovation and Processing) 
  ช่ือย่อ   : B.Sc. (Food Innovation and Processing) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ผลิตบัณฑิตด้าน 
วิทยาศาสตร์การอาหาร ที่มีค วามรู้ และทักษะที่ทั นสมั ย  
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในชุมชน   
 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 

  มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือผลิตอาหาร  แปรรูปประเภทต่างๆ ให้มี
คุณภาพ  สะอาดและปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 

 
 
 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.3.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
การอาหาร 
     1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร    
     1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ 
     1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

1.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการ ใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี     
 
 

1.1 ปรัชญา  ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป
ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมุ่งสู่การประกอบอาชีพด้าน
อาหาร 
1.2 ความส าคัญ  มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหารด้วย
นวัตกรรม มีความพร้อมที่จะเป็นนักนวัตกรรมอาหาร ที่มี
ความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพ ผ่านการฝึกฝนความ
ช านาญในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ร่วมจัดการเรียนการ
สอน ควบคู่การฝึกฝนทักษะที่นอกเหนือจากวิชาชีพ ด้าน
กระบวนการคิดเ พ่ือสร้า งน วัตกรรมอาหาร  การ ใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
การเรียนรู้ทักษะส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร และการ
พัฒนาภาวะผู้น า 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
      เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีแล้ว นักศึกษาจะ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังน้ี 
     1.3.1 มีความรู้ที่ทันสมัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปร
รูป สามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
     1.3.2 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
     1.3.3 มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป สามารถน าไปประกอบอาชีพด้านอาหาร 
     1.3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป และมีความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร 
     1.3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีภาวะความเป็นผู้น า 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

  
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน

คุณวุฒิ 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560  
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2563  
(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 ไม่น้อยกว่า 30 
1) กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 9 ไม่น้อยกว่า 9 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ 

 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 

5) กลุ่มรายวิชาเลือก/และเลือกอีก  ไม่น้อยกว่า 3 ไม่น้อยกว่า 3 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 ไม่น้อยกว่า 94 ไม่น้อยกว่า 92 
1) วิชาแกน  18 16 
2) วิชาเฉพาะด้าน  68 68 
     - วิชาบังคับ  59 59 
     - วิชาเลือก  9 9 
3) วิชาพื้นฐานวิชาชพีและวิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา 

 8 8 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 6 
รวม ไม่น้อยกว่า 120 ไม่น้อยกว่า 130 ไม่น้อยกว่า 128 



 
 

  90  
 

 

ตารางเปรียบเทียบชื่อรายวิชาและรหัสวิชาในหลักสูตร ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 

1) กลุ่มวิชาภาษา  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 
         0001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสบืค้น 
         0001201  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                 
         0001202  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 
 

9 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

1) กลุ่มวิชาภาษา  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 
         0001401  สุนทรียศาสตร์และจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
         0001402  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน 
 

6 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
คงเดิม 
คงเดิม 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         0002601  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 
        0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 

คงเดิม 
คงเดิม 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         0002601  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน 
         0002701  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 
 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

คงเดิม 
คงเดิม 

กลุ่มรายวิชาเลอืก 
    เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 

เลือกเพิ่ม 
3 หน่วยกิต 

กลุ่มรายวิชาเลอืก 
           เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปน้ี 

เลือกเพิ่ม 
3 หน่วยกิต 

   0002203  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 
   0002301  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
   0002302  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
   0002303  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
   0002403  จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
   0002404  สุนทรียศาสตร์กับชีวิต 
   0002405  ดนตรีส าหรับชีวิต 
   0002406  การรู้สารสนเทศ 
   0002503  ภูมิปัญญาไทยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ  
                 วัฒนธรรม 
   0002504  ประเทศไทยในสังคมโลก 
   0002505  การเมืองการปกครองไทยในกระแสโลกาภวัิตน์ 
   0002506  กฎหมายเบื้องต้นส าหรับชีวิต 
   0002507  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประเทศไทย 
   0002508  เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 
   0002509  หลักการประกอบธุรกจิเบื้องต้น 
   0002602  การคิดและการตัดสินใจ  
   0002801  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   0002802  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานกับชีวิตประจ าวัน 
   0002803  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ส าหรับการด ารงชีวิต  
   0002804  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
   0002805  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
   0002806  การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
   0002807  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
   0002808  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถ่ิน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                              ไม่น้อยกว่า  94 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม่น้อยกว่า  92 หน่วยกิต 
1) วิชาแกน 18 หน่วยกิต 1) วิชาแกน 16 หน่วยกิต 
4011105  ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
4011106  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
4021102  เคมี 1 
4021103  ปฏิบัติการเคมี 1 
4031101  ชีววิทยาท่ัวไป 1 
4031103  ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 1 
4091401  แคลคลูัส 1 
4091402  แคลคลูัส 2 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดิม 
คงเดิม 

ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน 
ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน 
ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน 
ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน 
ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน 
ยกเลิกการเป็นรายวิชาแกน 

 
 
 
เพิ่มรายวิชา   
4021101 เคมีทั่วไป  

 สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ 
พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายและคอลลอยด์  สมดุลเคมี 
กรด เบส เกลือ สถานะแก๊ส  และปฏิบัติการตามเน้ือหาข้างต้น  

 
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 

  สารประกอบเคมีในสิง่มีชีวิต เซลล์ เน้ือเย่ือ การสืบพันธ์ุ การ
เจริญเติบโต ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชวิีต ก าเนิดชีวิต 
วิวัฒนาการ พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตและสภาวะแวดล้อม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

 
3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4091103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน จ านวนจริง เลขยกก าลัง ราก นิพจน์
พีชคณิต พหุนามการแยกตัวประกอบ สมการ อสมการ ระบบพิกัดฉาก 
กราฟเส้นตรงระบบสมการเส้นตรงสองตัวแปร กราฟอสมการเส้นตรง
สองตัวแปร ฟังก์ชันและสัญลักษณ์ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพหุนาม พีชคณิต
ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซโปแนนเชียล ลอการิทึม กราฟของฟังก์ชัน
เอกซโปแนนเชียล ลอการิทึม ฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ สมบัติ
ลอการิทึม 

 

4143101 หลักสถิติส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรปู 
             ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ  การวางแผน
การทดลองแบบต่าง ๆ  และการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางด้าน
นวัตกรรมอาหารและแปรรูป การวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 
 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
 

 
 
 

3(2-2-5) 

2) วิชาเฉพาะด้าน 68 หน่วยกิต 2) วิชาเฉพาะด้าน 68 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาบังคับ 
4022106  เคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 
4022107  ชีวเคมีพ้ืนฐาน 
4022109  เคมีวิเคราะห์พ้ืนฐาน 
4023401  เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4023402  ปฏิบัติการเคมีเชงิฟิสิกส์ 1 
4032601  จุลชีววิทยา 
4141201  โภชนศาสตร ์
4142202  เคมีอาหาร 

59 หน่วยกิต 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

   2.1 วิชาบังคับ 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 4142204 และปรับเวลาเรียน 
 

 

59 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 

 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
4142301  การแปรรูปอาหาร 1 
4142302  การแปรรูปอาหาร 2 
4142601  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
4143101  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร 
4143102  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับวิทยาศาสตร์การอาหาร 
4143203  การวิเคราะห์อาหาร 
4143401  วิศวกรรมอาหาร 1 
4143402  วิศวกรรมอาหาร 2 
4143501  การสุขาภิบาลอาหาร 
4143602  การประกันคุณภาพอาหาร 
4143901  สัมมนาการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 
4144702  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
4144902  การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
2(1-3-2) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

 
เพิ่มรายวิชาเฉพาะด้าน  วิชาบังคับ    
4141202 เคมีอินทรีย์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
             ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย์ การเรียกชื่อ สมบัติทาง
กายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิด
ต่าง ๆ และสารอาหารประเภทต่าง ๆ 

 

4141203 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
             หลักการเคมี เชิง ฟิกส์ เบื้องต้น กฎและทฤษฎีของแก๊ส
จลนศาสตร์เคมี สมดุลระหว่างเฟส พ้ืนฐานทางสเปกโทรสโกปี กฎข้อที่ 
0  1  2  และ 3 ของอุณหพลศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4142205 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 

              ปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร เทคนิคการเตรียม
สารละลาย หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ
สารอาหารในผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์สารอาหารอย่างประมาณ 
(Proximate analysis) และการวัดคุณสมบั ติของอาหารด้วยเครื่อง                
มือต่าง ๆ 

 

4142301 การแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
  หลักการเบื้องต้นในการแปรรูปอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เน่าเสีย นวัตกรรมการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน การท าแห้ง การ
รมควัน การผลิตอาหารกระป๋อง กระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน การให้ความ
ร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ การฉายรังสี การแปรรูปโดยใช้ Pulsed 
Electric Fields (PEF)  การแปรรูปแบบโดยใช้ความร้อนแบบโอห์มมิก 
การแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อน เทคโนโลยีเฮอเดิล การเก็บรักษา
ด้วยอุณหภูมิต่ า การบรรจุแบบปลอดเชื้อ นวัตกรรมของบรรจภุัณฑ์
อาหาร และวิธีการเก็บรักษาอาหาร 
 
4142302 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหารและนวัตกรรม 
              ปฏิบัติการการการแปรรูปด้วยความร้อน ท าแห้ง การให้
ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ และการฉายรังสี การแปรรปูอาหารโดยไม่
ใช้ความร้อน การเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ า เทคโนโลยีเฮอเดิล การเก็บ
รักษาด้วยอุณหภูมิต่ า การบรรจุแบบปลอดเชื้อ นวัตกรรมของบรรจุ
ภัณฑ์อาหาร และวิธีการเก็บรักษาอาหาร 

 

 

 

1(0-3-0) 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
 

107                                                       
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4142303 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทางการเกษตร 

             ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัตถุดิบอาหาร 
องค์ประกอบ สรีรวิทยา และเมทาบอลิซึมของผลิตผลทางการเกษตร 
วิธีการดัดแปรสภาพบรรยากาศ  ในการเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร 
เทคโนโลยีการแปรรูปการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการใช้
ประโยชน์   
 
4142501 ความปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย และการสุขาภิบาล
อาหารการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในสถานประกอบอาหารให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ถูกสุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษาการ
ขนส่งอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการท าความ
สะอาดและการก าจัดของเสียที่เกิดข้ึนจากการประกอบอาหาร หลักการ
ควบคุมคุณภาพอาหารต้ังแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ฉลากอาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสถาน
ประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร 
 
4142502 ปฏิบัติการความปลอดภัยและการสุขาภิบาล 
             ปฏิบั ติการออกแบบโรงงานแปรรูปอาหาร ให้ ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ถูกสุขลักษณะในการผลิตอาหาร ปฏิบัติการทดสอบ
ความสะอาดในบริเวณผลิตอาหาร รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลในการ
ผลิตอาหาร การท าความสะอาดสถานที่ผลิตอาหาร หลักการควบคุม
คุณภาพอาหารต้ังแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

 

 

 

3(2-2-5) 
 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4142602 การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 

             ความส าคัญของการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร การ
ตรวจวัดปัจจัยคุณภาพทางกายภาพของอาหาร เช่น ขนาด รูปร่าง สี 
เน้ือสัมผัส และความหนืด หลักการประกันคุณภาพอาหาร ระบบการ
จัดการคุณภาพอาหาร  
 

4142603 จุลชีววิทยาส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
 จุลินทรีย์ที่มีความส าคัญทางอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนและท าให้อาหาร
เสื่อมเสีย จุลินทรีย์ก่อโรคและโรคระบาดเน่ืองจากอาหาร จุลินทรีย์ดัชนี 
มาตรฐานทางจุลชีววิทยาส าหรับอาหาร การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
อาหารโดยใช้วิธีมาตรฐาน 

 
4142604 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

ปฏิบัติการการเปลี่ยนสภาพ การเน่าเสีย และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารโดยจุลินทรีย์ การวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การ
วิเคราะห์ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในอาหาร การตรวจ
วิเคราะห์แบคทีเรียโคไลฟอร์ม และมาตรฐานทางจุลชีววิทยาส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
4143102 ภาษาอังกฤษส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

ฝึกอ่านบทความเชิงวิชาการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
อาหาร  เรียนรู้ค าศัพท์เฉพาะทาง ฝึกเขียนงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง การ
เขียนเอกสารอ้างอิง ฝึกการน าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4143401 วิศวกรรมอาหาร 

             เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน กลศาสตร์
ของของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวลสาร หลักวิศวกรรมที่
ส าคัญต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร การแปรรูปด้วยความร้อน การแช่
เย็น การแช่แข็ง การแยกทางกล การกรอง การสกัด การระเหย การ
กลั่น การตกผลึก การลดขนาด การผสม และกระบวนการอัดผ่านเกลียว 
 

4143402 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 
             ปฏิบัติการเทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน 
กลศาสตร์ของของไหล การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทมวลสาร 
ปฏิบัติการวิศวกรรมที่ส าคัญต่อกระบวนการแปรรูปอาหาร การแปรรูป
ด้วยความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การแยกทางกล การกรอง การ
สกัด การระเหย การกลั่น การตกผลึก การลดขนาด และการผสม 
 
4143406 หลักการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร 

หลักการออกแบบกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กลไกการเปลี่ยนแปลงของ
อาหารในด้านต่าง ๆ ระหว่างการแปรรูป ปัจจัยที่เกี่ยวของกับการ
แปรรูปอาหาร และกรณีศึกษาต่าง ๆ ในปัจจุบันด้านนวัตกรรมอาหาร
และแปรรูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 



 
 

  99  
 

 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรงุ (พ.ศ. 2563) 
  4143701 การแปรรูปอาหารเชิงธุรกิจ 

             การใช้ความรู้การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์  ผักผลไม้และ
ธัญพืช ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และเครื่องด่ืม การพัฒนาแปรรูปวัตถุดิบจาก
ท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลค่า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา การ
ค านวณต้นทุน การก าหนดราคา แนวโน้มสถานการณ์การตลาดใน
ปัจจุบันต่อผลิตภัณฑ์ 

 

4143702 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 
             สมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบต่างๆ  ที่ ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เทคนิคในการผลิต กรรมวิธี และสูตรในรูปแบบที่เป็น
สมัยนิยม การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่จากแป้งที่ปราศจากกลูเตน การ
ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ 

 

4143703 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของแป้ง 
             องค์ประกอบของแป้ง คุณสมบัติของแป้ง การวิเคราะห์
ปริมาณและคุณสมบัติของแป้ง เทคโนโลยีการแปรรูปแป้งจากข้าว มัน
ส าปะหลัง การแป้งชนิดอื่น ๆ วิธีการดัดแปรแป้งและการประยุกต์ใช้  
 

4143708 นวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมเพื่อ     
             สุขภาพ 
              นวัตกรรมอาหารหรือส่วนประกอบอาหาร สารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพจากการสกัดจากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ เช่น สารแอนโธไซยานิน แค
โรทีนอยด์ ไลโคปีน สารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ กรดไขมัน ส่วนประกอบ
ของอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ การใช้เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปต่าง ๆ 
เพ่ือรักษาคุณสมบัติของสารอาหารเชิงหน้าท่ี 

 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4143901 สัมมนาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 

             ศึกษางานวิจัย ด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูปใหม่ ๆ จาก
วารสาร ต ารา เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน  
 

4144706 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารหมัก 
สมบัติและองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร

หมัก จุลินทรีย์ และเอนไซม์ที่เก่ียวข้องกับการหมัก กรรมวิธีการผลิต 
การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จาก จุลินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมและนวัตกรรมอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางภายภาพ
และเคมีของอาหารระหว่างการหมัก การผลิตและควบคุมคุณภาพ
อาหารหมัก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการหมักของ
ผลิตภัณฑ์อาหารหมักประเภทต่าง ๆ 

 
4144902 การวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
             ค้นค ว้า ทดลองและวิจัยในห้องปฏิบั ติการ  หรือนอก
ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป หรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล 
และเรียบเรียงเป็นรายงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการภายใต้อาจารย์ที่
ปรึกษา พร้อมทั้งน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 

1(0-3-0) 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
     2.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต      2.2 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
4142403  เครื่องมือและการวัดทางวิทยาศาสตร์การอาหาร 
4142404  เครื่องท าความเย็นละห้องเย็น 
4142502  กฎหมายและมาตรฐานอาหาร 
 
4142701  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
4143204  สมบัติทางกายภาพของอาหาร 
4143303  ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์ 
4143304  บรรจุภัณฑ์อาหารและการเก็บรักษา 
4143405  การออกแบบโรงงานและการออกแบบจ าลองกระบวนการ 
4143503  พิษวิทยาทางอาหาร     
4143603  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 
4143604  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว        
4143605  การประเมินอาหารทางประสาทสัมผสัของอาหาร   
4143703  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผลไม้และผัก 
4143704  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์       
4143705  เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
4143706  เทคโนโลยีการท าแห้งอาหาร       
4143707  เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร     
4143708  เทคโนโลยีเก่ียวข้องของโรงงานแปรรูปอาหาร 
4144504  วัตถุเจือปนในอาหาร         
4144709  เทคโนโลยีของแป้ง        
4144710  เทคโนโลยีธัญพืช            

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
2(1-2-3) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

ยกเลิกรายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 4143404 

เปลี่ยนจากวิชาเลอืก เป็นวิชาบังคับ เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น  
4144607 และปรับเวลาเรียน 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

คงเดิม 
คงเดิม 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 4143305 
เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 4143306 

ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 4143704 และเพิ่มช่ัวโมงปฏิบัติ 
 
 
 
 

 
3(3-0-6) 
2(2-0-4) 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
4144711  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง           
4144712  เทคโนโลยีของเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
4144713  เทคโนโลยีการหมัก       

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 4144707 
ยกเลิกรายวิชา 
ยกเลิกรายวิชา 

เพิ่มรายวิชา 
4141201 โภชนการยุคใหม ่  
              ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ โภชนาการในช่วงวัย
ต่าง ๆ การดูแลร่างกายด้วยอาหารและโภชนบ าบัดในรูปแบบอาหาร
ฟังก์ชั่น ฉลากโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ ผลการแปรรูป
และการเก็บรักษาต่อสารอาหาร ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาด้าน
โภชนาการ 
 
4142601 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
             การตรวจสอบคุณภาพและความบริบูรณ์ของผลิตผลทาง
การเกษตรเพ่ือแปรรูป สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ 
การเสื่อมเสียคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวพืช การจัดการผลิตผลทาง
เกษตรระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา การวิเคราะห์ผลิตผลทางเกษตร
หลังการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องมือข้ันสูง 
 
4143206 สมบัติทางเคมีกายภาพของอาหาร 

 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพขององค์ประกอบอาหาร
และเน้ือสัมผัสระหว่างแปรรูปและเก็บรักษา การเสียสภาพของโปรตีน 
การเกิดอิมัลชัน โฟมและเจลรีโอโลจี การแข็งตัวและตกผลึกของไขมัน 
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ าตาล การคืนตัวของแป้ง และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของอาหารรูปแบบต่าง ๆ 

 

 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2563) 
  4143207 เอนไซม์ทางอาหาร  

             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอนไซม์ ความหมาย ความส าคัญ การ
จัดกลุ่มและประเภทของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์เบื้องต้น 
การแปรรูปอาหารและประโยชน์จากเอนไซม์ การเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุดิบและอาหารที่เกี่ยวข้องกับเอนไซม์ 
 
4143304 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม 
              ระบบการแปรรูปและการผลิตอาหารในโรงงานแปรรูป
อาหารที่ทันสมัยบริภัณฑ์ และเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหาร ระบบ
ความปลอดภัยและการป้องกัน ในโรงงานแปรรูปอาหาร ระบบการ
บริหารและจัดการสาธารณูปโภค การท าความสะอาดและการสุขาภิบาล
โรงงานและบริภัณฑ์  ระบบการจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อม ระบบ
การเก็บรักษาและขนส่งวัตถุดิบและอาหาร  ระบบการบ ารุงรักษาของ
บริภัณฑ์และโรงงาน 
 
4143403 เคร่ืองมือและการวัดส าหรับนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
             เทคนิคของเครื่องมือและการวัดด้านนวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป การวัดปริมาณความชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ การไหล 
ความดัน ความเร็ว และความเร่ง การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง
และการประมวลผลข้อมูล 
 
 
 
 

 
 
 

3(3-0-6) 
 

 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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  4143605 การจัดการอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ 

            การท านายอายุการเก็บรักษาของอาหารในบรรจุภัณฑ์  
เกณฑ์การประเมินอายุการเก็บของอาหาร คุณสมบัติทางเคมีและทาง
กายภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ หลักการพิจารณา
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่าง ๆ เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาของอาหาร และแนวโน้มของการพัฒนาภาชนะ
บรรจุอาหารใหม่ ๆ 

 

4143606 การวิจัยผู้บริโภคและการทดสอบทางประสาทสัมผัส 
             ความหมายและความส าคัญของการวิจัยผู้บริโภค ปัจจัย                     
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการและ
ข้ันตอนการวิจัยการเก็บข้อมูลและการเตรียมตัวอย่าง องค์ประกอบของ
สเกลการ วัด วิ ธีการ วิเคราะห์ ต่าง  ๆ และก าร วิเคราะห์ ข้อมู ล                             
การคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ประเมิน การเลือกใช้วิธีการทดสอบให้
เหมาะสมกับรูปแบบการวิจัยผู้บริโภคและปฏิบัติการการทดสอบชิมใน
รูปแบบ ต่าง ๆ 
 
4143709 นวัตกรรมส่วนผสม 
             ความหมายและความส าคัญของส่วนผสมในอาหารชนิด   
ต่าง ๆ ความปลอดภัยและข้อก าหนดทางกฎหมายของส่วนผสมอาหาร 
แหล่งและประเภทของส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ การเลือกใช้
ส่วนผสมจากธรรมชาติในอุตสาหกรรมอาหาร บทบาทของนวัตกรรม
อาหารส่วนผสมอาหารกับสถานการณ์ตลาดสินค้าโลกปัจจุบัน กฎหมาย
และมาตรฐานด้านนวัตกรรมส่วนผสมอาหารทั้งในและต่างประเทศ 

 

 
 

2(1-2-3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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  4144705 เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์นม 

 องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของนมและผลิตภัณฑ์นม 
สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของ น้ านมและ
ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพ กรรมวิธีการผลิตน้ านม
ปราศจากเชื้อและผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ การเสื่อมเสียและการเก็บรักษา 

 

3(2-2-5) 
 

  3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต  3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชพี หรือสหกิจศึกษา  ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 
4144801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  
               
4144802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 
 
4144803  การเตรียมสหกิจด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร  
 
4144804  สหกิจด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 

2(90) 
 

6(450) 
 

2(90) 
 

6(450) 
 

เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรม 
อาหารและแปรรูป  
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมอาหาร
และแปรรูป  
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น การเตรียมสหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและ
แปรรูป  
เปลี่ยนชื่อวิชาเป็น สหกิจศึกษาด้านนวัตกรรมอาหารและแปรรูป 
 

2(90) 
 

6(450) 
 

2(90) 
 

6(450) 
 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                   ไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดย
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้
เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

      ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด 
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชาน้ี 

 

 


