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สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์

   

10103 ทกัษะชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์
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 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการด าเนินชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

11301 ภาษาองักฤษส าหรบันกัธุรกจิ 6(12-2-0-4) 

 English for Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษในวงการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษ ซึง่ใชก้ันทั่วไปในวงการธุรกจิ เพือ่ประโยชน์ในการตดิตอ่สือ่สาร

และเพิม่พูนประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

12304 ความเชือ่และศาสนาในสงัคมไทย 6(12-2-0-4) 

 Beliefs and Religions in Thai Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ล้ักษณะความคดิ ความเชือ่ของคนไทยทีม่ตีอ่ศาสนาและไสยศาสตร ์ซึง่เกีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

และอ านาจลกึลบั 

 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจเรื่องของศาสนาและไสยศาสตร์ในชวีติของคนไทยทุกระดับฐานะทางเศรษฐกจิและ

สงัคม 

 3. เพื่อใหต้ระหนักในบทบาทของความเชือ่และศาสนาในระบบการด ารงชวีติของบุคคล  และของ

สงัคมไทย 

 4. เพือ่ใหม้วีจิารณญาณในการพัฒนาชวีติบคุคลและสงัคมดว้ยความเชือ่และศาสนา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะความคดิ ความเชือ่เรือ่งศาสนาและไสยศาสตรข์องคนไทยในระดับชาวบา้นสามัญชนและระดับ

ผูรู้ผู้เ้รยีน ธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและไสยศาสตรท์ีป่ฏบิัตใินชวีติของบคุคลและสงัคมทีม่อียู่ในปัจจุบัน การ

เขา้มาและพัฒนาการศาสนาตา่งๆ ในสงัคมไทย หลักการ พธิกีรรมและการจัดระเบยีบองคก์รของศาสนาตา่งๆ ใน

ประเทศไทย เนน้บทบาทและความส าคัญของระบบความเชือ่ และศาสนาที่มีต่อสถาบันต่างๆ ของสังคมและ

วฒันธรรมไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจุบนั 

15337 การสือ่สารกบัการพฒันา 6(12-2-0-4) 

 Communication and Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ ขอบข่าย ความหมาย ความส าคัญและพัฒนาการของการสือ่สาร

กบัการพัฒนา 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัการวางแผนและการก าหนดยุทธวธิกีารสือ่สารเพือ่การพัฒนา 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการน าหลักและวธิีการสือ่สารไปประยุกตใ์ชใ้นงานการพัฒนาและการ

แกปั้ญหาทีเ่กดิจากการพัฒนา 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ขอบขา่ย ความหมาย ความส าคัญ และพัฒนาการของการสือ่สารกับการพัฒนา การสือ่สารนวตก

รรมการวางแผนและการก าหนดยุทธวธิขีองการสือ่สารเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ชมุชน สงัคม ประเทศ ใน

ดา้นการศกึษา สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืงและสิง่แวดลอ้ม การน าหลกัและวธิสี ือ่สารไปประยกุตใ์ชใ้นการ

พัฒนา และการแกปั้ญหาทีเ่กดิจากการพัฒนา 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร 

 2. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร 

 3. เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกบัวชิาอืน่ๆ 

 4. เพือ่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและสาระส าคัญของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวคดิ

ส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหาร รูปแบบต่างๆ โครงสรา้ง

องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทั่วไป ความสัมพันธร์ะหว่างระบบบรหิารกับสภาพแวดลอ้ม 

รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคญัในการบรหิารงานโดยทั่วไป 

32302 การจดัการการตลาด 6(12-2-0-4) 

 Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความส าคัญ บทบาท และแนวโนม้ของการตลาดที่มีต่อธุรกจิและต่อเศรษฐกจิของ

ประเทศ โดยรวม 

 2. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการการตลาด 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 4. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนและกลยทุธก์ารตลาด 

 5. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการลกูคา้สมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ บทบาท และหนา้ทีก่ารตลาด ปรัชญา และแนวคดิการตลาด ระบบการตลาด 

และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโนม้การตลาด และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การตลาด

เป้าหมาย การวเิคราะหโ์อกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวเิคราะหจ์ุดแข็งและจุดอ่อนของกจิการ การจัดการ

สว่นประสมการตลาด การวางแผน การด าเนนิการ การควบคมุ การประเมนิผลการตลาด การจัดการความสมัพันธก์ับ

ลกูคา้ และจรรยาบรรณการตลาด 

32304 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์าร 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับการจัด

ทรัพยากรมนุษย ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลกัและแนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ขอบเขตและหนา้ทีก่ารจัดการทรัพยากรมนุษยโ์ดยเริม่ตัง้แต่

การวางแผนบคุลากร การจัดบคุคลเขา้ท างาน การพัฒนาบคุลากร การประเมนิการปฏบิัตงิาน การจูงใจ การบรหิาร

ค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วนัิยและจรรยาวชิาชพี สุขภาพและความปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่

เกีย่วขอ้งกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและ

สิง่แวดลอ้ม 

32403 พฤตกิรรมมนุษยใ์นองคก์าร 6(12-2-0-4) 

 Human Behavior in Organizations 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิวา่ดว้ยพฤตกิรรมมนุษยท์ีจ่ะมผีลกระทบตอ่องคก์ารและผูป้ฏบิตังิานใน 

องคก์าร 

2. เพื่อเขา้ใจและอธบิายทฤษฎี และแนวความคดิต่าง ๆ ที่เกีย่วกับมนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ และการ

สรา้งขวญัในการปฏบิตังิาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ แนวคดิว่าดว้ยพฤตกิรรมมนุษย์ ทัง้ในดา้นความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล บุคคลกับกลุ่มบุคคล 

บุคคลกับองคก์าร และระหว่างกลุ่มบุคคล อทิธพิลของพฤตกิรรมมนุษย์ที่มีต่อองคก์าร การตดิต่อสือ่สาร การ

ประสานงานและการตดัสนิใจ ทฤษฎแีละเทคนคิวธิกีารทีเ่กีย่วกับการจงูใจ มนุษยสมัพันธ ์และการสรา้งขวญั 

33412 การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Resource Planning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ความเป็นมา ความส าคัญ แนวคดิ หลักการ วัตถุประสงค ์ขอบเขตและ

กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญและเทคนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 3. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจสภาพ และปัญหาอปุสรรคในทางปฏบิตัติลอดจนแนวทางแกไ้ข 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 5. เพื่อใหส้ามารถน าความรู ้และความเขา้ใจเกีย่วกับการวางแผนทรัพยากรมนุษยไ์ปประยุกตใ์ชใ้หบ้ัง

เกดิผลในทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความเป็นมา ความส าคัญ แนวคดิ หลักการ วัตถุประสงค ์ขอบเขตและกระบวนการวางแผนทรัพยากร

มนุษยแ์ละปัจจัยทีม่สีว่นส าคัญและเทนคิในการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์สภาพและปัญหาอุปสรรคในทางปฏบิัติ

ตลอดจนแนวทางแกไ้ข แนวโนม้การวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคตรวมทัง้การประยกุตใ์ช ้

50301 การรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Primary Medical Care 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ซกัถามและบนัทกึประวตัผิูป่้วยไดถ้กูตอ้ง 

 2. ตรวจร่างกายเพือ่จ าแนกความผดิปกตไิดถู้กตอ้ง 

 3. จัดเตรยีมวตัถตุัวอยา่งจากผูป่้วยเพือ่สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารและแปลผลไดถู้กตอ้ง 
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 4. วนิจิฉัยโรค และใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยตามขอบเขตกฎหมายและระเบยีบทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

ก าหนดไว ้

 5. ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิไดถ้กูตอ้ง 

 6. ใหค้ าแนะน าทางเลอืกในการดแูลรักษาตนเองไดถ้กูตอ้ง 

 7. ใหค้ าแนะน าในการดแูลสขุภาพอนามัยตนเองแกผู่ป่้วยและครอบครัวไดถู้กตอ้ง 

 8. สามารถสง่ตอ่ผูป่้วยอย่างเป็นระบบเพือ่รับบรกิารรักษาพยาบาลทีเ่หมาะสมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การซักถามและบันทกึประวัตผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารเพือ่การวนิจิฉัยโรค การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ การช่วยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน การรักษาโรคตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบของ

กระทรวงสาธารณสขุก าหนดไว ้การใชย้าอย่างถูกวธิ ีการใหค้วามรูเ้พือ่การดแูลสขุภาพอนามัยตนเองแกผู่ป่้วยและ

ครอบครัว ระบบสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่รับการรักษาทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัโรคแทรกซอ้น การป่วยซ ้าและความพกิารตา่งๆ 

 (เปลีย่นรหัสและชือ่ชดุวชิาใหม ่เป็น 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบดัโรคเบือ้งตน้ (First Aid and 
Basic Medical Care) ทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ6(12-2-4-2)) 

 

52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม 6(12-2-0-4) 

 Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายลักษณะของแหลง่น ้าทีป่รมิาณและลักษณะของน ้าสะอาด รวมทัง้การจัดหาและบ ารุงรักษา

แหลง่น ้า และวัสดอุปุกรณ์ในการจัดหาน ้าสะอาดได ้

 2. อธบิายลักษณะของมลพษิทางน ้าและทางอากาศ รวมทัง้วธิกีารควบคมุแกไ้ขได  ้

 3. อธบิายหลักการและวธิกีารในการก าจัดน ้าเสยี มลูฝอย สิง่ปฏกิลู และกากของเสยีอนัตรายได ้

 4. อธบิายหลักการและวธิกีารทางสขุาภบิาลทีเ่กีย่วขอ้งกับการสขุาภบิาลอาหาร ทีอ่ยู่อาศัย สถาบนั 

สถานพักผ่อนหยอ่นใจ การสขุาภบิาลในภาวะฉุกเฉนิ และการควบคมุกฎีและสตัวแ์ทะทางดา้น

สาธารณสขุได ้

 5. อธบิายหลักการและวธิกีารในการป้องกนั ควบคมุเสยีง และรังสอีนัตรายได ้

 6. อธบิายการประยุกตแ์นวคดิในการจัดการอนามันสิง่แวดลอ้มได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัอนามัยสิง่แวดลอ้ม แหลง่น ้าและการจัดหาน ้าสะอาด ภาวะมลพษิทางน ้าและทางอากาศ  

การก าจัดน ้าเสยี มูลฝอย และสิง่ปฏกิลู และกากของเสยีอันตราย การสขุาภบิาลเกีย่วกับทีอ่ยู่อาศัย สถาบัน สถาน

พักผ่อนหย่อนใจและในภาวะฉุกเฉนิ การควบคมุกฏีและสตัวแ์ทะทางดา้นสาธารณสขุ การป้องกันและควบคมุเสยีง 

และรังสอีนัตราย การประยกุตแ์นวคดิในการจัดการอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

71200 มนุษยก์บัระบบนเิวศ 6(12-2-0-4) 

 Haman Being and Ecosystems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระบบมนุษยนเิวศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจ ความเชือ่มโยงของวถิกีารด าเนนิชวีติของมนุษยก์ับระบบมนุษยนเิวศ 

 3. เพือ่สรา้งความตระหนักตอ่ความรับผดิชอบและคณุคา่ของปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับระบบนเิวศ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบมนุษยนเิวศกับมนุษย ์ปฏสิัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับระบบนเิวศ (ครอบครัว ชมุชน/

สงัคม ประเทศโลก) ในมติทิีเ่กีย่วกับคณุภาพชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา ทรัพยากรและการจัดการทรัพยากร

ในระบบนิเวศ เครือ่งมอืและกลไกการเสรมิสรา้งความสมดุลระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ การสรา้งจติส านึกและ

ความตระหนักในคณุคา่ของระบบนเิวศ 

71201 วทิยาศาสตรท์ ัว่ไป 6(12-2-0-4) 

 General Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎขีัน้พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์รวมทัง้เกดิเจตคตแิละคา่นยิมทางวทิยาศาสตร์ 

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจหลักการของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นครอบครัว ตลอดจนเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชนต์อ่มนุษยใ์นสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการต่างๆ ทางวทิยาศาสตรก์ายภาพและชวีภาพ แนวคดิพื้นฐานทางเคม ีชวีวทิยา และฟิสกิส ์ใน

เรือ่งของอะตอม สสารและปฏกิริยิาเคม ีสารละลาย กรด-เบส ธาตแุละสารประกอบ สารประกอบอนิทรยี ์ชวีโมเลกลุ

และเมแทบอลซิมึ โครงสรา้งและการท างานของสารพันธุกรรม เพศและการก าหนดเพศ การเปลีย่นแปลงทาง

พันธุกรรม พันธุศาสตร์กับสิง่แวดลอ้มในชวีติประจ าวัน จุลชวีวทิยาเบื้องตน้ ไฟฟ้าและระบบพลังงาน อุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกสต์่างๆ ทีใ่ชใ้นครอบครัวและสังคม ความสัมพันธร์ะหว่างหลักการต่างๆ ทางวทิยาศาสตรก์ับมนุษย์

และสงัคม ประโยชนแ์ละการน าไปใช ้

71202 โภชนาการมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสารอาหาร ความสมดลุของพลงังาน และโภชนาการกบัการด ารงชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวทิยาการ และหลกัการใหค้ าแนะน า ดา้นโภชนาการส าหรับครอบครัว 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับความส าคัญของโภชนาการกับชวีติในชว่งวัยต่างๆ และการ

ประเมนิภาวะโภชนาการ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการน าความรูด้า้นโภชนาการไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้รือ่งโภชนาการกับพื้นฐานการมสีุขภาพทีด่ ีความตอ้งการพลังงานและสารอาหารในวงจรชวีติ

มนุษย ์สารอาหาร ความสมดุลของพลังงานกับการด ารงชวีติ ความปลอดภัยของอาหารและการเลอืกอาหารอย่าง

ถกูหลักโภชนาการ ความเขา้ใจในความตอ้งการและสารอาหารในวงจรชวีติมนุษย ์ความรูด้า้นโภชนศาสตรส์ าหรับ

ครอบครัวและหลักการใหค้ าแนะน าดา้นโภชนาการครอบครัว โภชนาการส าหรับชว่งวัยต่างๆ ของชวีติ และบุคคล

ภาวะพเิศษ เชน่ นักกฬีา หญงิตัง้ครรภ ์และการประเมนิภาวะโภชนาการของบคุคล 
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71203 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบือ้งตน้ 6(12-2-0-4) 

 Basic Food Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับส่วนประกอบของอาหารและ การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อคุณภาพของ

อาหาร 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารดว้ยกรรมวธิตีา่งๆ รวมทัง้วัตถุ

เจอืปนอาหารทีใ่ชใ้นกระบวนการแปรรูป 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวสัดทุีใ่ชใ้นการท าบรรจภุัณฑอ์าหารและการสขุาภบิาลอาหาร 

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับการวจิัยทางวทิยาศาสตร์การอาหาร และแนวโนม้การพัฒนาผลติภัณฑ์

อาหารในอนาคต 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบของอาหาร การเปลีย่นแปลงทางกายภาพและเคมทีีเ่กดิขึน้กบัอาหาร 

คณุภาพและการเน่าเสยีของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลติภัณฑอ์าหารดว้ยกรรมวธิตีา่งๆ 

วัตถุเจอืปนอาหาร บรรจุภัณฑอ์าหาร การสขุาภบิาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การวจิัยทางวทิยาศาสตรก์าร

อาหาร การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคต 

71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 6(12-2-2-4) 

 Food Biochemistry and Microbiology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของสารอาหารและสารชวีโมเลกลุอืน่ๆ ทีส่ าคัญในเมตาบอลซิมึ

ของร่างกาย 

 2. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับโครงสรา้งและสมบัตขิองสารอาหารทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคัญในอาหาร

ทกุประเภท 

 3. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของอาหารต่อการเกดิความผดิปกตขิองร่างกายในทางชวีเคม ี

และสารพษิในอาหาร 

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหารในการผลติและการเก็บรักษา 

 5. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับจุลนิทรยีท์ีม่บีทบาทส าคัญในอาหาร การเสือ่มเสยีของอาหารเนื่องจาก

จลุนิทรยี ์และการใชป้ระโยชนจ์ากจลุนิทรยีใ์นการผลติอาหาร 

 6. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการตรวจสอบและการวเิคราะหอ์าหารทางเคม ีจลุชวีวทิยา และทางกายภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สารอาหารไดแ้ก ่คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ลพิดิ วติามนิ เกลอืแร่ และน ้าทีม่บีทบาทตอ่สขุภาพและทีเ่ป็น

องคป์ระกอบส าคญัในอาหาร สารชวีโมเลกลุอืน่ๆ ทีม่คีวามส าคัญทางชวีเคมเีชน่ ฮอรโ์มน สารพษิในอาหาร อาหาร

กับความผดิปกตขิองร่างกาย การเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหารในการผลติ และการเก็บรักษาจุลนิทรีย ์ไดแ้ก ่

แบคทเีรยี รา และยสีตท์ีม่คีวามส าคัญต่อการเกดิโทษและการใชป้ระโยชน์ในดา้นอาหาร การตรวจสอบและการ

วเิคราะหอ์าหารทางเคม ีทางจลุชวีวทิยาและทางกายภาพ 
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71305 การคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นอาหารและโภชนาการ 6(12-2-0-4) 

 Consumer Protection and Consumer Behavior 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบัอาหารและการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

 4. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร 

 5. เพือ่ใชค้วามรูใ้นการหาแนวทางการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีพ่งึประสงค ์

 6. เพือ่ใหม้แีนวทางการสรา้งพลงัของผูบ้รโิภคเพื่อการมภีาวะแวดลอ้มดา้นอาหารทีเ่อือ้ตอ่สขุภาพทีด่ ี

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมและการวเิคราะห์พฤตกิรรมของผูบ้ริโภค ปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการบรโิภคของบคุคล สมาชกิในสังคมและชมุชน หลักการและทฤษฏพีฤตกิรรมสขุภาพ ความรู ้เจตคต ิ

และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารเพื่อการมสีขุภาพทีด่ ีพลังผูบ้รโิภคกับการสรา้งสรรคภ์าวะแวดลอ้มดา้นอาหารที่

เอือ้ต่อสุขภาวะของคนไทย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับทีเ่กีย่วกับการคุม้ครองผูบ้รโิภคตลอดจนหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนทีม่บีทบาทดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค 

71307 หลกัการจดัการอาหารและธุรกจิอาหาร 6(12-2-0-4) 

 Principles of Food Management and Food Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิการจัดอาหารส าหรับบคุคลและครอบครัว 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการก าหนดรายการอาหาร การจัดอาหารสมสว่น และหลกัการก าหนดอาหารใน

ชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับระบบและวธิดี าเนนิงานธุรกจิอาหาร นับตัง้แตก่ารจัดการวัตถุดบิ การเก็บ

รักษาการประกอบอาหารและการคดิค านวณตน้ทนุ 

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางการพัฒนาธรุกจิอาหาร 

 5. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการดา้นสารสนเทศเพื่อใชใ้นงานธุรกจิอาหาร คอมพิวเตอร์และ 

ซอฟแวรเ์พือ่การจัดการงานดา้นอาหารและโภชนาการ 

 6. การใชข้อ้มูลเพื่อการตัดสนิใจและการใชป้ระโยชน์ในทางธุรกจิอาหาร และแนวโนม้สารสนเทศใน

งานธรุกจิอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการวางแผนและจัดการอาหารส าหรับครอบครัว ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการบรโิภคอาหาร การ

ก าหนดรายการอาหารและหลกัการเลอืกซือ้อาหาร การเก็บรักษา และการเตรยีมประกอบอาหาร 

 ระบบและวธิดี าเนินงานธุรกจิอาหาร นับตัง้แตก่ารจัดการวัตถุดบิ การเก็บรักษา การประกอบอาหารและ

การจัดเสริฟ์อาหาร และการคดิค านวณตน้ทนุ แนวทางการพัฒนาธุรกจิอาหาร หลักการดา้นสารสนเทศเพื่อใชใ้น

งานธุรกจิอาหาร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพื่อการจัดการงานดา้นอาหารและโภชนาการ การใชข้อ้มูลเพื่อการ

ตดัสนิใจและการใชป้ระโยชนใ์นทางธรุกจิอาหาร แนวโนม้สารสนเทศในงานธรุกจิอาหาร 
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71308 เทคโนโลยกีารถนอมและแปรรูปอาหาร 6(12-2-0-4) 

 Food Preservation and Processing Technology  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการถนอมและการแปรรูปอาหาร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการถนอม แปรรูปอาหาร และการบรรจอุาหารระดบัพืน้บา้นและระดับ

อตุสาหกรรม 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์จากของเหลอืทิง้ และเทคโนโลยสีะอาดใน

กระบวนการผลติอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร  การเตรยีมวัตถุดบิส าหรับการแปรรูปอาหาร อปุกรณ์และเทคโนโลยี

การถนอมและแปรรูปอาหาร ตลอดจนวธิกีารบรรจอุาหาร ทัง้ในระดบัพืน้บา้นและระดบัอตุสาหกรรม ผลกระทบของ

วธิกีารถนอมและแปรรูปอาหารตอ่คณุภาพของผลติภัณฑอ์าหาร การใชป้ระโยชน์จากของเหลอืทิง้และเทคโนโลยี

สะอาดในกระบวนการผลติ 

71309 สถติแิละการวจิยัทางอาหารและโภชนาการ 6(12-2-0-4) 

 Statistics and Research in Food and Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกับการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิัยทางอาหาร

และโภชนาการ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการวจิัยและกระบวนการวจิัยทางอาหารและโภชนาการ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนโครงการวจิัยทางดา้นอาหารและโภชนาการได ้

 5. เพือ่ใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากผลงานการวจัิยทางอาหารและโภชนาการได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกับการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การวจิัย การแจกแจงความถี ่

การวัดคา่กลาง การวัดการกระจาย การประมาณคา่ การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน สหสมัพันธ์

และการถดถอย การเขียนโครงการวจิัย หลักการวจิัยและกระบวนการวจิัยทางดา้นอาหารและโภชนาการ การ

วเิคราะหแ์ละการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานการวจัิยทางอาหารและโภชนาการ 

71310 การจดัการสขุลกัษณะและความปลอดภยัในอาหาร 6(12-2-0-4) 

 Food Safety and Hygiene Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับความส าคญัของสขุลกัษณะอาหาร และสถานการณ์ดา้นความปลอดภัยใน

อาหาร 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัอนัตรายในอาหาร สาเหตขุองการปนเป้ือนและผลตอ่สขุภาพ 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจมาตรฐานดา้นความปลอดภัยในอาหารตลอดหว่งโซอ่าหาร 

 4. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นการจัดการสขุลักษณะอาหารมาประยุกตใ์ชใ้นอตุสาหกรรมอาหารและ

การบรกิารอาหาร 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของสขุลักษณะอาหาร สถานการณ์ดา้นความปลอดภัยในอาหารของไทยและในระดับสากล 

อันตรายในอาหาร สาเหตขุองการปนเป้ือนในอาหาร  การปนเป้ือนในอาหารกับการเจ็บป่วย การจัดการความเสีย่ง 

มาตรฐานดา้นความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลติและการบรกิาร (การประยุกต์ใชร้ะบบการจัดการ

คณุภาพเพือ่ความปลอดภัยในอาหารและการจัดการอาหารตลอดจนห่วงโซก่ารผลติ) การจัดการทีด่ใีนการเกษตร 

การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี และการปฏิบัติการที่ดีในโรงงาน (Good Agriculture Practice/Good Hygienic 

Practices/ Good Manufacture Practices) และระบบวเิคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวกิฤต ิ(Hazard Analysis 

Critical Control Points) ในสถานประกอบการดา้นอาหารทัง้อตุสาหกรรมอาหารและการบรกิารอาหาร 

71411 อาหารและโภชนบ าบดั 6(12-2-0-4) 

 Food and Nutrition Therapy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้ค้วามตอ้งการสารอาหารของคนปกตทิีม่ภีาวะพเิศษ และจัดอาหารใหบ้คุคลในภาวะตา่งๆ ได ้

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและอารมณ์ของผูป่้วย 

 3. เพื่อใชป้ระเมนิภาวะโภชนาการของผูป่้วย และวางแผนการใชโ้ภชนบ าบัดทีเ่หมาะสมกับสภาพของ

ผูป่้วยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอาหารบ าบัดโรค  ความสัมพันธร์ะหวา่งโภชนาการกับโรคตา่งๆ และขอ้ปฏบิัตใินการกนิ

อาหารเพื่อสขุภาพทีด่ขีองคนทีม่ภีาวะโรคเรือ้รังไม่ตดิตอ่ ไดแ้ก่ โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคไขมันในหลอดเลอืด 

โรคความดันโลหติสงู โรคหลอดเลอืดหัวใจ มะเร็ง การเปลีย่นแปลงของร่างกายเมือ่เกดิโรค การเปลีย่นแปลงทาง

อารมณ์ของผูป่้วย บทบาท และหนา้ทีข่องนักก าหนดอาหารและนักโภชนาการ  การประเมนิภาวะโภชนาการของ

ผูป่้วยและวางแผนการใหโ้ภชนบ าบัด ควบคุม ดูแล แนะน าและการจัดอาหารใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการของ

ผูป่้วยโรคและภาวะตา่งๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

71412 อาหาร โภชนาการศกึษาและการสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Nutrition Education and Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการใหโ้ภชนศกึษา และการสือ่สาร 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจกลไกการใหก้ารศกึษาและการสือ่สารเพือ่การปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

การบรโิภคอาหารและโภชนาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการโภชนศึกษาและการสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การใหค้วามรูเ้รื่องอาหารและ

โภชนาการในห่วงโซ่อาหาร สถานการณ์สือ่ในปัจจุบันกับอทิธพิลทีม่ตีอ่พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร ความรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมและการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการกนิอาหาร หลักการ ประเภท และวธิกีารใหก้ารศกึษาและ

การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคทีพ่งึประสงค ์สภาพแวดลอ้มของสือ่และการใชส้ือ่

กบักลุม่เป้าหมายและการสรา้งสรรคส์ือ่ทีเ่หมาะสม องคป์ระกอบการสือ่สารเกีย่วกับความเขา้ใจ ความดงึดดูใจ การ

ยอมรับและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม การใหค้ าปรกึษาทางดา้นอาหารและโภชนาการ การสรา้งทมีงานเพือ่การให ้

การศกึษาและการสือ่สาร 
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71413 กระบวนการผลติและพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร 6(12-2-0-4) 

 Food Production and Product Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการการผลติตลอดกระบวนการและการเพิม่ผลผลติ 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานสากล เพือ่การพัฒนาปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องของอตุสาหกรรมอาหาร 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจหลกัการและกระบวนการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 กระบวนการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารเพื่อเพิ่มมูลคา่และคุณค่าทางโภชนาการ การจัดการการ

ผลติในอุตสาหกรรมอาหาร ตัง้แต่การจัดหาวัตถุดบิ การผลติ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การขนสง่ และการ

จัดการทรัพยากรที่ใชใ้นการผลติ การปรับปรุงการผลติ การจัดการการผลติอาหารทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มมาตรฐานสากลเพือ่การพัฒนาปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่งของอตุสาหกรรมอาหาร  

 แนวคดิและความส าคญัของการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร กระบวนการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร การสรา้ง

แนวคดิการคดิคน้เพื่อการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหารรวมทัง้อาหารพื้นบา้นทีเ่ป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่  การวางแผนการ

วจิัยเพื่อการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร สถติทิี่ใชใ้นการพัฒนาผลติภัณฑ์ แนวทางการสรา้งมูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์

อาหาร การประเมนิอายกุารเก็บรักษาผลติภัณฑอ์าหารกอ่นออกสูต่ลาด การทดสอบผลติภัณฑอ์าหารในตลาด  

71414 การควบคมุคณุภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร 6(12-2-0-4) 

 Food Quality Control and Assurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการควบคมุคณุภาพและการประกนัคณุภาพ 

 2. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเทคนิควธิีของการควบคุมคุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลชวีวทิยา และทาง

ประสาทสมัผัส 

 3. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจเกี่ยวกับกฎหมายดา้นอาหารที่ผูผ้ลิตอาหารจะตอ้งปฏิบัติและการคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค 

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานอาหารเพือ่การประกนัคณุภาพ 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจระบบการบรหิารคณุภาพและการบรูณาการมาตรฐานในอตุสาหกรรมอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการควบคมุคณุภาพและการประกันคณุภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใชห้ลักสถติ ิแผนภูมคิวบคุม 

การวางแผนการสุม่ตวัอยา่ง เทคนคิการตรวจสอบและการประเมนิคณุภาพดว้ยวธิกีารทางเคม ีกายภาพ จลุชวีวทิยา 

และทางประสาทสมัผัส 

 ความส าคัญของมาตรฐานอาหาร การก าหนดมาตรฐานอาหารในประเทศและการก าหนดมาตรฐาน

อาหารในระดับสากล มาตรฐานระบบการบรหิารคุณภาพ มาตรฐานระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม แนวคดิเกีย่วกับ

การบรูณาการ มาตรฐานเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมอาหาร ทัง้ในระดบัประเทศและการสง่ออก 

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั 6(12-2-0-4) 

 Food Service Management in Institutions 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นบรหิารธรุกจิในการจัดการบรกิารอาหาร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถจัดการการบรกิารอาหารในโรงเรยีน โรงพยาบาล และโรงแรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการธรุกจิรา้นอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบตา่งๆ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการพื้นฐานการจัดบรกิารอาหารในธุรกจิบรกิารอาหารประเภทต่างๆ การควบคุมคุณภาพในการ

จัดบรกิารอาหารใหไ้ดม้าตรฐาน และการประเมนิผล 

71416 ประสบการณว์ชิาชพีอาหาร โภชนาการและการประยกุต ์ 6(12-2-2-2) 

 Professional Experience in Food, Nutrition, and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถการบูรณาการแนวคดิในการพัฒนากระบวนการผลติและการแปรรูป การบริหาร

คุณภาพ การควบคุมและการพัฒนาผลติภัณฑ์อาหาร สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร

ตลอดหว่งโซก่ารผลติและการบรกิารอาหาร 

 2. เพื่อใหส้ามารถบูรณาการประเมนิภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ 

การใชอ้าหารเพื่อการป้องกันและการบ าบัด และการสือ่สารเพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมทางโภชนาการที่

พงึประสงคใ์หแ้กช่มุชนและสงัคม 

 3. เพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการด าเนินงานและการประกอบการทางดา้นอาหาร และ

โภชนาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การบรูณาการแนวคดิในการพัฒนากระบวนการผลติและการแปรรูป การบรหิารคณุภาพ การควบคมุและ

การพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร สขุลกัษณะและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซก่ารผลติและการบรกิารอาหาร 

 การบรูณาการการประเมนิภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหารตามหลกัโภชนาการ  การใชอ้าหาร

เพื่อการป้องกันและบ าบัดโรค และการสือ่สารเพือ่สง่เสรมิพฤตกิรรมทางโภชนาการทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่ชมุชนและ

สงัคม 

 คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงานและการประกอบการทางดา้นอาหารและโภชนาการ  การ

ประยุกตก์ฎหมายอาหารและหลักทางเศรษฐศาสตรก์ับการคุม้ครองผูบ้รโิภค  ปัจจัยทีส่ง่ผลใหป้ระสบความส าเร็จ

ในการประกอบอาชพีทางดา้นอาหารและโภชนาการ 

72101  จติวทิยาเพือ่การด ารงชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Psychology for Living 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิทฤษฎแีละวธิกีารศกึษาพฤตกิรรมมนุษย ์

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจทางจติวทิยามาประยุกตใ์ชเ้พื่อการพัฒนาตนเองและสมาชกิ

ครอบครัวในการด ารงชวีติประจ าวนั 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจทางจติวทิยามาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนางานอาชพีและการอยู่

ร่วมกนัของบคุคลในสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎทีางพฤตกิรรมมนุษย ์หลักและวธิีการศกึษาพฤตกิรรมมนุษย ์ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมมนุษย ์ศักยภาพของมนุษยแ์ละความแตกต่างระหวา่งบคุคล การรับรู ้กระบวนการคดิและการเรยีนรู ้เจต

คต ิแรงจูงใจ ภาษาและทักษะการสือ่สาร ลักษณะนสิยัและบุคลกิภาพ สขุภาพจติและการจัดการอารมณ์ และการ

ปรับตัว พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการแกปั้ญหา พฤตกิรรมทางสังคมมนุษย์ ตลอดจนการน าจติวทิยามาใชใ้นการ

พัฒนาชวีติครอบครัว การงานอาชพี และการอยูร่่วมกบัผูอ้ ืน่ในสงัคม 

 



14 
 

72201 ครอบครวัศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Family Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับสภาพการณ์ครอบครัวไทย ตลอดจนแนวคดิทฤษฎเีพือ่ความเขา้ใจครอบครัวไทย 

 2. เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถประยกุตค์วามรูใ้นมติติา่งๆ ของครอบครัวศกึษาในการพัฒนาคณุภาพชวีติของ

สมาชกิครอบครัว 

 3. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับครอบครัวศกึษาไปใชใ้นการพัฒนางานอาชพีไดส้อดคลอ้งกับ

สภาวการณ์ของครอบครัว ชมุชนและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์ครอบครัวไทย แนวคดิและทฤษฎเีพื่อความเขา้ใจครอบครัวไทย โครงสรา้งครอบครัวไทย

และการหนา้ทีค่รอบครัว พัฒนาการครอบครัวไทย ครอบครัวกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการขดัเกลาทางสงัคม ระบบ

คณุค่าและภูมปัิญญาครอบครัว ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว การเรยีนรูบ้ทบาทของการเป็นบดิามารดา ครอบครัวกับ

การสือ่สารและการเลอืกบรโิภคสือ่ สุขภาวะครอบครัว ครอบครัวกับปัญหาชวีติและการปรับตัว ครอบครัวกับการเรียนรู ้

สภาวะปัญหาในสงัคม หลกัศาสนาเพือ่การด าเนนิชวีติ ตลอดจนปฏสิมัพันธร์ะหวา่งครอบครัวกบัสิง่แวดลอ้ม 

72202 พฒันาการวยัเด็ก 6(12-2-0-4) 

 Child Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ ทฤษฎพัีฒนาการตา่งๆ ของเด็กแตล่ะชว่งอาย ุและปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัพัฒนาการเด็กแตล่ะชว่งอาย ุ

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการอบรมเลีย้งดเูด็กแตล่ะชว่งอายุ และการสง่เสรมิพัฒนาการเด็กให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กแตล่ะชว่งอาย ุตลอดจนการแกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมเด็ก 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพัฒนาการเด็กและการอบรมเลีย้งดเูด็กแตล่ะชว่ง

อาย ุเพือ่การพัฒนางานอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาเด็ก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการพัฒนาการเด็กแต่ละชว่งอายุ ความเชือ่ต่างๆ 

เกีย่วกับการอบรมเลีย้งดูเด็ก พัฒนาการและการเจรญิเตบิโตทุกๆ ดา้นของเด็กในแต่ละช่วงอายุ นับตัง้แต่การ

ตัง้ครรภจ์นกระทั่งถงึวยัรุ่น ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเจรญิเตบิโตและการพัฒนาการของเด็กแตล่ะชว่งอาย ุทัง้ปัจจัย

ภายในและภายนอกครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ การประเมิน

พัฒนาการและพฤตกิรรมเด็กแตล่ะอาย ุตลอดจนแนวทางป้องกนัและแกไ้ขพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา 

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและชุมชนเพือ่คณุภาพชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Family and Community Resources Management for the Quality of Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชน  

 2. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชน 

ในการจัดการทรัพยากรไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชกิครอบครัวทกุรุ่นอาย ุ

 3. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกใชท้รัพยากรชมุชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมในทกุดา้น 

 4. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชน 

ในการพัฒนางานอาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชน คุณภาพชวีติกับการจัดการ

ทรัพยากรครอบครัวและชมุชน การจัดการทรัพยากรครอบครัวดา้นเวลา แรงงาน เงนิ รวมถงึปัจจัยพื้นฐานในการ

ด ารงชวีติ การจัดการทรัพยากรชมุชนเพื่อการพัฒนาชวีติครอบครัว ไดแ้ก่ การศกึษา สขุภาพ และการงานอาชพี 

ตลอดจนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชมุชนเพื่อการพัฒนาชุมชน ทุนทางสังคม และสิง่แวดลอ้ม โดยให ้

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาวการณ์ในสงัคม ตลอดจนการเขา้ถงึสวสัดกิารสงัคมในทกุดา้น 

72204 เศรษฐกจิครอบครวั 6(12-2-0-4) 

 Family Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการเงนิและเศรษฐกจิของครอบครัว แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัครอบครัว และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2. เพื่อใหส้ามารถจัดการเศรษฐกจิของครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชวีติที่ด ีตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและตามวงจรชวีติครอบครัวได ้ 

 3. เพื่อใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว และน าความรูด้า้นการเงินไป

ประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งความมั่นคงทางการเงนิของครอบครัวได ้

 4. เพื่อใหส้ามารถจัดเศรษฐกจิของครอบครัวไดใ้นสถานการณ์ทีม่ีภาวะวกิฤตทิางเศรษฐกจิและการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม เทคโนโลย ีและนโยบายเศรษฐกจิของรัฐ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการการเงนิและเศรษฐกจิของครอบครัว แนวคดิทางเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับ

การตัดสนิใจในเรือ่งตา่งๆ ของครอบครัว พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการบรโิภค การก าหนดเป้าหมายและแผนการเงนิ

ของครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและตามวงจรชวีติครอบครัว การจัดงบประมาณและบัญชคีรัวเรอืน 

การจัดการทรัพยส์นิและการเงนิของครอบครัว สถาบนัการเงนิและธนาคาร การออม การลงทนุ การภาษี การประกัน

ความเสีย่ง การจัดการการเงินและการบริโภคของครอบครัวใหส้อดคลอ้งกับสภาวการณ์ และภาวะวกิฤตทิาง

เศรษฐกจิ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกจิของรัฐ 

72205 สถติแิละการวจิยัดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครวั 6(12-2-0-4) 

 Statistics and Research in Human and Family Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกับการรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มูลเพือ่

การวจิัยดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการวจิัยและกระบวนการวจิัยดา้นพัฒนาการมนุษย์และ

ครอบครัว 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตใ์ชผ้ลงานการวจัิยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวไดท้ัง้ในการด าเนิน

ชวีติและการท างาน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกับการเก็บรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อการวจิัย การแจกแจงความถี ่การวัดค่า

กลาง การวัดการกระจาย การประมาณคา่ การทดสอบสมมุตฐิาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน สหสมัพันธแ์ละการ

ถดถอย หลักการวจิัยและกระบวนการวจิัยดา้นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว การประยุกตส์ถิตแิละการวจิัยที่

เกีย่วขอ้งกบังานดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัว 
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72301 พฒันาการวยัรุน่ 6(12-2-0-4) 

 Adolescent Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิทฤษฎีและพัฒนาการดา้นต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับ

พัฒนาการแตล่ะชว่งอายขุองวยัรุ่น 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอบรมวยัรุ่นและการสง่เสรมิพัฒนาการวยัรุ่นแตล่ะชว่งอาย ุ

 3. เพื่อใหน้ าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับวัยรุ่นมาประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมพัฒนาการทุกดา้นให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของวยัรุ่นในแตล่ะชว่งอาย ุ

 4. เพื่อสามารถวางแนวทางสง่เสรมิความรับผดิชอบและจรยิธรรมของวัยรุ่น ตลอดจนการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาพฤตกิรรมของวยัรุ่น 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์ของวัยรุ่นในสังคมไทย แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกับพัฒนาการวัยรุ่น การเจรญิเตบิโตและ

พัฒนาการทุกๆ ดา้นของวัยรุ่น ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของวัยรุ่น ทัง้ปัจจัยภายในสว่น

บคุคล ครอบครัว สงัคม รวมถงึเพือ่น และสือ่ สมัพันธภาพของวัยรุ่นกบัพ่อและแม ่ปัญหาพฤตกิรรมตา่งๆ ของวยัรุ่น 

เชน่ ปัญหาการใชเ้วลาว่างและนันทนาการของวัยรุ่น ปัญหายาเสพตดิ เพศศกึษาในวัยรุ่น ตลอดจนการส่งเสรมิ

ความรับผดิชอบและจรยิธรรมของวัยรุ่น 

72302 นโยบาย และกฎหมายเกีย่วกบัครอบครวั 6(12-2-0-4) 

 Policies and Laws Related to Family 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย แผน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับครอบครัว 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกบันโยบาย แผน และกฎหมายในการท างานและการด าเนนิชวีติ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตน์โยบาย แผน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครัวไปสูก่ารป้องกนัและการ

แกไ้ขปัญหาครอบครัว ชมุชนและสงัคมได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและองค์ความรูเ้กี่ยวกับการก าหนด การบริหารนโยบาย แผนระดับชาติและระดับทอ้งถิ่น 

ตลอดจนนโยบายครอบครัวและสงัคม ทีเ่กีย่วขอ้งกับบคุคลในครอบครัว บทบาทของครอบครัวและชมุชนในการมี

สว่นร่วมตอ่การก าหนดและบรหิารนโยบาย แนวคดิและองคค์วามรูเ้กีย่วกับกฎหมายดา้นสงัคม กฎหมายครอบครัว 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินชวีติ การส่งเสรมิ การป้องกันเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ และบุคคลในครอบครัวให ้

สามารถด าเนินชวีติครอบครัวไดอ้ย่างปกตสิุข รูจั้กสทิธแิละการใชส้ทิธ ิการปกป้องสทิธติามกฎหมาย การรูจั้ก

หนา้ทีแ่ละการท าหนา้ทีต่ามกฎหมาย การด ารงชวีติอย่างมศีักดิศ์รคีวามเป็นมนุษยภ์ายใตแ้นวคดิเรือ่งการคุม้ครอง

สทิธมินุษยชน ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายทีม่ตีอ่การด าเนนิชวีติของสมาชกิครอบครัว 

72303 พฒันาการวยัผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ  6(12-2-0-4) 

 Adult Development and Aging 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพัฒนาการดา้นตา่งๆ ของวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบรบิทแวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่พัฒนาการดา้นตา่งๆของวัยผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ 

 3. สามารถน าความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพัฒนาการดา้นตา่งๆ ของวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุไปประยกุตใ์ช ้

กบัครอบครัว ชมุชนและสงัคมไดใ้นชวีติประจ าวนั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สภาพการณ์บุคคลวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุไทย แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับพัฒนาการของวัยผูใ้หญ่และ

ผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ ความหมายและธรรมชาตขิองวัยผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ ครอบครัว การแต่งงาน การเป็นบดิา

มารดา การอาชพีและการท างาน ความสัมพันธแ์ละบทบาทของผูใ้หญ่และผูสู้งอายุกับสมาชกิในครอบครัว การ

ปรับตัวกับการจัดการภาวะวกิฤตในชวีติของวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ รวมทัง้การเตรยีมตัวกอ่นเขา้วยัเกษียณอาย ุและ

การดแูลผูส้งูอายใุนครอบครัว 

72304 สวสัดกิารสงัคมและการจดัการบรกิารส าหรบัครอบครวั 6(12-2-0-4) 

 Social Welfare and Family Services Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับสวัสดกิารสงัคมส าหรับครอบครัว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการจัดการบรกิารส าหรับครอบครัว 

 3. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูแ้ละประสบการณ์ในการสง่เสรมิสนับสนุน การเขา้ถงึ และ/หรอืการมี

สว่นร่วมในการจัดสวสัดกิารสงัคมและการจัดการบรกิารส าหรับครอบครัว 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับสวัสดกิารสงัคม ความหมายและรูปแบบของสวัสดกิารสงัคม หน่วยงานและ

กลไกที่จัดสวัสดกิารสังคม การเขา้ถงึและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดกิารสังคม ปัญหา อุปสรรคในการเขา้ถงึ

สวัสดกิารสังคม ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดกิารสังคมใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชกิครอบครัวทุก

ชว่งวัย รวมทัง้แนวคดิ ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของการจัดบรกิารส าหรับครอบครัว หลักการจัดการบรกิาร

ส าหรับครอบครัว การด าเนนิการจัดตัง้สถานใหบ้รกิารส าหรับครอบครัว 

72305 การศกึษาชวีติครอบครวัและชุมชน 6(12-2-2-4) 

 Family Life and Community Study 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการศกึษาชวีติครอบครัวและชมุชน 

 2. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาและวเิคราะหส์ภาพการณ์ชวีติครอบครัวและชมุชนได ้

 3. เพื่อใหส้ามารถน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน ตลอดจน

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาครอบครัวและชมุชนได ้

 4. เพือ่ใหส้ามารถเขยีนรายงานจากการศกึษาชวีติครอบครัวและชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการศกึษาชวีติครอบครัวและชมุชน แนวทางการศกึษาเกีย่วกบัชวีติครอบครัว

และชุมชน จรรยาบรรณและจรยิธรรมในการศกึษาชวีติครอบครัวและชุมชน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน

ชมุชนกับการเปลีย่นแปลง การศกึษาเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งชวีติครอบครัวและชมุชนกับ การประกอบอาชพี 

ศาสนา การศกึษา บรกิารสาธารณสขุ สวสัดกิารและสาธารณูปโภคของรัฐ การรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกับชวีติครอบครัว

และชมุชน การวเิคราะหส์ภาพการณ์และการเขยีนรายงานเกีย่วกับชวีติครอบครัวและชมุชน การเขยีนโครงงานเพือ่

การสง่เสรมิความเขม้แข็งของครอบครัวและชมุชน การเสนอแผนงานในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาชวีติครอบครัว

และชมุชน ตลอดจนการเสนอนโยบายเพือ่การพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวและชมุชนในระดับทอ้งถิน่ 
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72399 การฝึกงานดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครวั (400 ชัว่โมง) 

 Practical Training in Human and Family Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อเรยีนรูป้ระสบการณ์ตรงจากการท างานดา้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัวในหน่วยงานทีไ่ดรั้บ

การฝึกงาน 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะการท างานและการมปีฏสิมัพันธร์่วมกับผูอ้ ืน่ในสงัคมอยา่งมคีณุธรรมจรยิธรรม 

 3. เพื่อปลูกฝังจิตส านึกวชิาชพีพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวทัง้ในการประกอบอาชพีและในการ

ท างานเพือ่สาธารณะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการท างานดา้นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ในหน่วยงานในภาครัฐ 

ภาคเอกชน ตลอดจนองคก์รพัฒนาเอกชน ที่ท างานเกีย่วขอ้งกับการพัฒนามนุษย์และครอบครัว ประกอบดว้ย

หน่วยงานที่ท างานเกี่ยวขอ้งกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัฒนาการวัยรุ่น งานดา้นผูสู้งอายุและครอบครัว 

ตลอดจนสมาชกิครอบครัวทีม่ลีักษณะพเิศษ การจัดบรกิารดา้นสวัสดกิารสังคม ส าหรับครอบครัวในทุกระดับการ

สรา้งจติส านกึในการท างานเพือ่การพัฒนามนุษยแ์ละครอบครัว รวมทัง้การท างานเพือ่สาธารณะ 

 ในการฝึกงานก าหนดใหม้จี านวนไม่นอ้ยกวา่ 400 ชัว่โมง ทัง้นี้ใหนั้กศกึษาเขา้มารับการฝึกปฏบิัตเิสรมิ

ทักษะ ณ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชจ านวน 40 ชั่วโมง และการฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะในหน่วยงานภายนอก

มหาวทิยาลยัฯ ทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการพัฒนามนุษยแ์ละครอบครัวจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 360 ชัว่โมง  

72401 ระบบครอบครวัไทยกบัความหลากหลายในสงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 Thai Family System and Diversity in Global Perspectives 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับระบบครอบครัว 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบครอบครัวไทยและครอบครัวทีต่า่งวัฒนธรรม 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบระบบครอบครัวทีม่คีวามหลากหลายทัง้ในสงัคมไทยและตา่งวัฒนธรรม 

 4. เพื่อใหส้ามารถเชือ่มโยงความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับระบบครอบครัวไทยและระบบครอบครัวต่าง

วฒันธรรมกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลกได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับระบบครอบครัวและความหลากหลายในสังคมโลก ระบบครอบครัวกับระบบ

คุณค่าทางวัฒนธรรม พลวัตของระบบครอบครัวในสังคมที่มีความหลากหลาย ระบบครอบครัวไทยกับความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบครอบครัวไทยในแต่ละภูมภิาคกับวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ระบบครอบครัวไทยในเขต

เมอืงและชนบท ระบบครอบครัวชาวไทยภูเขากับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบครอบครัวไทยกับความ

หลากหลายทางศาสนา ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิความหลากหลายทางเพศ และระบบครอบครัวบุคคล

ลักษณะพเิศษ ระบบครอบครัวกลุม่ประเทศที่มวีัฒนธรรมคลา้ยคลงึกับระบบครอบครัวไทยและกลุม่ประเทศทีต่า่ง

วัฒนธรรม ระบบครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในดา้นเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง 

เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม  
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72402 ประสบการณว์ชิาชพีพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครวั 6(12-2-2-4) 

 Professional Experiences in Human and Family Development 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหส้ามารถประยุกตค์วามรูด้า้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัวไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพชวีติ

ตนเอง ครอบครัว สงัคม และสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชพีได ้

 2. เพือ่พัฒนาบุคลกิภาพ เจตคต ิภาวะผูน้ า ทักษะและประสบการณ์การท างานร่วมกันผ่านกระบวนการ

กลุม่สมัพันธ ์

 3. เพื่อใหส้ามารถศกึษาผลงานวจัิยดา้นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวและน าความรูไ้ปเผยแพร่สู่

สงัคมเพือ่การแกไ้ขปัญหาครอบครัว สงัคม และงานอาชพีได ้

 4. เพือ่สรา้งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี และจติส านกึทีด่ตีอ่การปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบับคุคล ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตค์วามรูด้า้นพัฒนาการมนุษยแ์ละครอบครัวสูภ่าคปฏบิัต ิการใชค้วามรูด้า้นพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัวในการด าเนินชวีติและการประกอบอาชพี การพัฒนาบุคลกิภาพ เจตคต ิภาวะผูน้ า จรรยาบรรณ

วชิาชพีในการปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลและครอบครัว การศกึษางานวจัิยและการเผยแพร่งานสูส่ังคม การ

พัฒนาคณุภาพชวีติ การป้องกันและแกไ้ขปัญหาครอบครัว ปัญหาสงัคม และปัญหาในการประกอบอาชพี กจิกรรม

กลุ่มสมัพันธเ์พื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีุณธรรม จรยิธรรม และจติส านึกทีด่ตี่อการปฏบิัตงิานดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคล 

ครอบครัว ชมุชนและสงัคม 
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