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ความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

1.หลักการและเหตุผล
ใน แผน พัฒนา เศรษฐกิจ และ สังคม แห่ง ชาติ  ฉบับ ที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ กำาหนด พันธ กิจ 

การ พัฒนา ประเทศไทย ไว้ ว่า มุ่ง สู่ “สังคม อยู่เย็น เป็นสุข ร่วม กัน” ภาย ใต้ แนว ปฏิบัติ ของ “ปรัชญา เศรษฐกิจ 

พอ เพียง” ส่วน หนึ่ง ของ พันธ กิจ ระบุ ว่า (1) พัฒนา คน ให้ มี คุณภาพ พร้อม คุณธรรม และ รอบรู้ อย่าง เท่า ทัน 

มี สุขภาพ ที่ ดี อยู่ ใน ครอบครัว ที่ อบอุ่น ชุมชน ที่ เข้ม แข็ง พึ่ง ตนเอง ได้ มี ความ มั่นคง ใน การ ดำารง ชีวิต อย่าง 

มี ศักดิ์ศรี ภาย ใต้ ดุล ยภาพ ของ ความ หลาก หลาย ทาง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม (2) เสริม สร้าง 

เศรษฐกจิ ให ้ม ีคณุภาพ เสถยีรภาพ และ เปน็ ธรรม มุง่ ปรบั โครงสรา้ง เศรษฐกจิ ของ ประเทศ ให ้สามารถ แขง่ขนั 

ได้ มี ภูมิคุ้มกัน ความ เสี่ยง จาก ความ ผันผวน ของ สภาพ แวดล้อม ใน ยุค โลกา ภิ วัต น์ บน พื้น ฐาน การ บริหาร 

เศรษฐกิจ ส่วน รวม อย่าง มี ประสิทธิภาพ (3) ดำารง ความ หลาก หลาย ทาง ชีวภาพ และ สร้าง ความ มั่นคง ของ 

ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ คุณภาพ สิ่ง แวดล้อม สร้าง สนับสนุน ให้ ชุมชน มี องค์ ความ รู้ และ สร้าง ภูมิคุ้มกัน 

เพื่อ คุ้มครอง งาน ทรัพยากร คุ้มครอง สิทธิ และ ส่ง เสริม บทบาท ของ ชุมชน ใน การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร 

ปรบั แบบแผน การ ผลติ และ การ บรโิภค ที ่เปน็ มติร กบั สิง่ แวดลอ้ม สาขา วชิา มนษุย นเิวศ ศาสตร ์มหาวทิยาลยั 

สุโขทัย ธร รมาธิ ราช จึง ได้ จัด ให้ มี หลักสูตร ที่ สอดคล้อง กับ ยุทธศาสตร์ การ พัฒนา ประเทศ ตาม พันธ กิจ  

ข้าง ต้น ใน ด้าน การ พัฒนา คุณภาพ คน ชุมชน และ สังคม ไทย  ตลอด จน การ พัฒนา และ การ สร้าง งาน อาชีพ 

ซึ่งบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์ สำาคัญของ สาขา วิ ชาฯ

แม้ว่า ประเทศไทย จะ ได้ ชื่อ ว่า มี ทรัพยากร อาหาร หลาก หลาย และ อุดม สมบูรณ์ แต่ จาก 

 รายงาน การ สำารวจ ภาวะ อาหาร และ โภชนาการ ของ ประเทศไทย โดย กรม อนามัย ล่าสุด  พบ ว่า   

คน ไทย ยัง เผชิญ กับ ปัญหา โภชนาการ ที่ ซับ ซ้อน ใน ทุก กลุ่ม อายุ ตั้งแต่ ทารก เด็ก วัย รุ่น วัย ทำางาน  

จนถึง วัย ผู้ สูง อายุ ปัญหา ทุพ โภชนาการ แม้ว่า ใน ปัจจุบัน ลด น้อย ลง แต่ ก็ ยัง พบ อยู่ และส่ง ผลก ระ ทบ 

 ต่อ ครอบครัว และ สังคม เช่น การ ขาด โปรตีน และ กำาลัง งาน ใน ทารก และ เด็ก การ ขาด ธาตุ เหล็ก 

 และ ไอโอดีน ใน วัย ต่างๆ ขณะ เดียวกัน วิถี ชีวิต และการ บริโภค อาหาร ที่ เปลี่ยนแปลง ไป ของ คน ไทย จาก 

สาเหตุ ต่างๆ ไม่ ว่า จะ เป็น ความ รีบ เร่ง ใน การ ดำาเนิน ชีวิต การ ไม่ ให้ ความ สำาคัญ และ การ ขาด ความ รู้ ใน การ 

เลือก อาหาร ที่ เป็น ประโยชน์ ใน ชีวิต ประจำา วัน การ พึ่งพา อาหาร จาก ระบบ การ ตลาด มาก ยิ่ง ขึ้น ประกอบ กับ 

มี การ ถ่ายทอด เทคโนโลยี และ วัฒนธรรม ต่างๆ จาก ต่าง ประเทศ เหล่า นี้ ส่ง ผล ให้ สถานการณ์ ของ ปัญหา 

สุขภาพ ที่ เกี่ยวข้อง กับ โภชนาการ เปลี่ยนแปลง ไป จาก เดิม และ เริ่ม ทวี ความ รุนแรง ขึ้น จะ เห็น ได้ จาก ปัญหา 

โภชนาการ ที่ เกิด จาก การ กิน อาหาร ที่ ไม่ ถูก ต้อง ทำาให้ สมดุล ของ สาร อาหาร เสีย ไป นำา ไป สู่ การ เกิด โรค ภัย 

ไข ้เจบ็ ซึง่ ทว ีขึน้ อยา่ง รวดเรว็ ใน ทกุ เพศ และ วยั ที ่สำาคญั ไดแ้ก ่โรค หวัใจ และ หลอด เลอืด โรค อว้น โรค เบา หวาน 

โรค ความ ดัน โลหิต สูง และ โรค มะเร็ง บาง ชนิด นอกจาก นี้ ความ ไม่ ปลอดภัย ใน อาหาร ก็ ยัง เป็น สาเหตุ สำาคัญ 
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ประการ หนึ่ง ของ ความ เจ็บ ป่วย ของ คน ไทย และ ยัง คง เป็น ปัญหา ที่ ทวี ความ สำาคัญ ยิ่ง ขึ้น ไม่ ยิ่ง หย่อน ไป กว่า 

ปัญหา ด้าน โภชนาการ ดัง นั้น ผู้ ที่ มี ความ รู้ ความ เข้าใจ ใน เรื่อง ของ โภชนาการ เชิง ลึก จะ สามารถ นำา มา ใช้  

ใน งาน ด้าน การ ดูแล และ ส่ง เสริมสุข ภาพ  อัน เป็นการ สร้าง รากฐาน สำาคัญ ของ คุณภาพ ชีวิต ที่ ดี

สำาหรับ อาหาร ใน ดา้น  การ แปรรปู เพ่ือ การ ถนอม รักษา หรือ เพือ่ การ สร้าง ผลติภณัฑ ์ใหม ่ที ่ม ีมลูคา่ เพิม่ 

รัฐบาล ได้ ให้ ความ สำาคัญ ใน การ พัฒนา และ ส่ง เสริม ธุรกิจ อาหาร ทั้ง ใน ระดับ อุตสาหกรรม ครัว เรือน 

ระดับ SMEs และ อุตสาหกรรม ขนาด ใหญ่ มา โดย ตลอด กล่าว ได้ ว่า ยุทธศาสตร์ ด้าน อุตสาหกรรม อาหาร 

มี ศักยภาพ ใน การ สร้าง มูลค่า แก่ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ สูง มาก อย่างไร ก็ตาม ธุรกิจ อาหาร ทุก ระดับ ยัง คง มี 

ปัญหา หลาย ประการ ที่ สำาคัญ ประการ หนึ่ง ก็ คือ ผู้ ประกอบ การ ที่ ไม่มี ฐาน ความ รู้ ใน ด้าน การ แปรรูป อาหาร 

อย่าง พอ เพียง โดย ขาด ความ รู้ ใน ด้าน การ ดำาเนิน ธุรกิจ อาหาร อย่าง ครบ วงจร ใน อัน ที่ จะ สามารถ แข่งขัน ได้ 

ประกอบ กับ ใน วงการ อุตสาหกรรม อาหาร ยัง ขาด บุคลากร หรือ มี บุคลากร แต่ ไม่มี สมรรถนะ เท่า ที่ ควร  

ใน การ จัดการ อาทิ การ ผลิต การ ควบคุม คุณภาพ วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์  ตลอด ห่วง โซ่ อาหาร สุขลักษณะ  

และ ความ ปลอดภัย ใน อาหาร ฯลฯ ดัง นั้น  หาก ผู้ ที่ อยู่ ใน วงการ นี้ ทุก ระดับ มี ความ รู้ ความ สามารถ ใน กิจกรรม 

ต่างๆ ของ การ แปรรูป และ การ จัดการ  และ นำา มา ประยุกต์ ใช้ ใน การ ดำาเนิน งาน ก็ จะ ทำาให้ ธุรกิจ อาหาร 

 ของ ไทย เติบโต ได้ อย่าง ยั่งยืน

สาขา วิชา มนุษย นิเวศ ศาสตร์ เห็น ว่า ระบบ การ ศึกษา ทาง ไกล ของ มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช  

สามารถเปิด โอกาส ให้ แก่ ผู้ สนใจ ท่ี ประสงค์ จะ ศึกษา ใน เร่ือง ของ อาหาร และ โภชนาการ ได้ มี ความ รู้ เชิง บูรณ า การ 

 ด้าน โภชนาการ และ ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี อาหาร  เพื่อ นำา มา ใช้ ใน การ ประกอบ อาชีพ และ การ 

พัฒนา อาชีพ อย่าง มี ประสิทธิภาพ ด้วย จิตสำานึก ที่ มี คุณธรรม จริยธรรม ต่อ สังคม อีก ทั้ง ยัง สามารถ ใช้ ใน การ 

ดำาเนิน ชีวิต ทั้ง ของ ตนเอง และ ครอบครัว อัน จะ ส่ง ผล โดย รวม ต่อ การ มี คุณภาพ ชีวิต ของ คน ไทย มี สุขภาพ ที ่

แข็ง แรง อายุ ยืนยาว และ เป็นการ สร้าง งาน สร้าง ราย ได้ ให้ กับ สังคม และ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ

นอกจากน้ัน สาขาวชิามนษุยนิเวศศาสตร์ยงัเปน็สถาบนัการศกึษาหลักดา้นทางไกลท่ีจัดการศกึษา

เพือ่การพฒันามนุษยแ์ละครอบครวั โดยมปีรชัญาว่า “การจัดการศึกษาดา้นพฒันาการมนุษยแ์ละครอบครัว    

นับเป็นการวางรากฐานที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนาคน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวทุก

ช่วงวัย เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอันนำาไปสู่สังคมท่ีมีคุณภาพในทุกมิติ” หลักสูตรน้ีนับเป็น

อีกหลกัสตูรหนึง่ของสาขาวชิาฯ ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัทีผ่า่นมาและ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 ทีมุ่ง่เนน้คนเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา เพือ่ใหส้งัคม 

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ความรู้

และประสบการณจ์ากหลกัสตูรพัฒนาการมนษุยแ์ละครอบครัว สามารถนำาไปประยกุตเ์พ่ือพฒันาคณุภาพ

ชีวติตัง้แตร่ะดบัปจัเจก ครอบครวัและชมุชน เพือ่การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม นบัเปน็หลกัสตูร 

ที่มุ่งสร้างรากฐานของประเทศด้านการพัฒนาคน ครอบครัว และสังคมให้มั่นคงและยั่งยืนโดยตรง

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร 

โภชนาการและการประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณา

อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)    

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) สภามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

2.วัตถุประสงค์
2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

1) เพื่อ จัดการ ศึกษา ให้ ตอบ สนอง นโยบาย การ พัฒนา ประเทศ ที่ มุ่ง เน้น การ พัฒนา คน และ 

ความ อยู่ดี มี สุขของ คน ไทย

2) เพ่ือ ผลิต บุคลากร ท่ี มี ความ รู้ ความ สามารถ และคุณธรรมใน การ ดำาเนินงานด้านการจัดการ 

 เพือ่การ พฒันา คณุภาพ ชวีติ ของ คน ครอบครวั การ ประกอบ ธรุกจิ และ การ ประกอบอาชพี อสิระ ให ้สอดคลอ้ง  

 กับ ความ ต้องการ แรงงาน และ การ เปลี่ยนแปลง สภาพ สังคม และ เศรษฐกิจ ของ ประเทศ

3) เพื่อ ส่ง เสริม การ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ พัฒนา องค์ ความ รู้ ตลอด จน การ ประยุกต์ ใช้  

องค์ ความ รู้ ด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

4) เพื่อ บริการ วิชาการ สู่ สังคม และ เผย แพร่ ความ รู้ ด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการ 

มนุษย์และครอบครัว ให้ แก่ ประชาชน  โดย ใช้สื่อ การ ศึกษา ทาง ไกล และ สื่อ อื่นๆ

5) เพื่อ ทำานุ บำารุง ศิลป วัฒนธรรม และ เอกลักษณ์ ของ ความ เป็น ไทย ผ่าน วิชาการด้านอาหาร 

โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการอาหารและโภชนาการ วชิาเอกอาหาร 

โภชนาการและการประยุกต ์มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1) สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ความ

เชีย่วชาญ ทกัษะการคดิวเิคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์การศกึษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง ตลอดจนการประยกุต์

องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการให้กับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน

2) สามารถนำาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ในครอบครัว ชุมชน สถาบัน 

และสังคม 

3) สามารถสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ

4) มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างเหมาะสมและเต็มภาคภูมิ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัว 
ในบริบทต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม

2) เป็นนักพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า คิด และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม

3) เปน็นกัพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวัทีส่ามารถประยกุตค์วามรูแ้ละประสบการณเ์พือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการทำางานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร
2) เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในงานด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
3) เพือ่ให้สามารถวเิคราะหแ์ละวางแผนงานดา้นการจดัการธรุกิจร้านอาหารไดอ้ย่างเหมาะสม
4) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพธุรกิจร้านอาหาร

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ได้ แต่ง ต้ัง คณะ กรรมการ ท่ี ปรึกษา ประจำา สาขา วิชา มนุษย นิเวศ ศาสตร์ 

เพื่อ ทำา หน้าที่ พิจารณา เสนอ ความ เห็น เกี่ยว กับ มาตรฐาน การ ศึกษา การ พัฒนา หลักสูตร การ สอน  การ วัดผล 
และ การ บริการ ทาง วิชาการ ใน สาขา วิชา มนุษย นิเวศ ศาสตร์ ดัง มี ราย นาม ต่อ ไป นี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ประธานกรรมการ
 2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชนิกา  ตู้จินดา กรรมการ
 3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ  จะวะสิต กรรมการ
 4)  อาจารย์พึงพิศ  ดุลยพัชร์ กรรมการ
 5)  อาจารย์วัลลภ  ตังคณานุรักษ์ กรรมการ
 6)  อาจารย์สุภาวดี  หาญเมธี กรรมการ
 7)  อาจารย์สุวรรณี  คำามั่น กรรมการ
 8)  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ
 9)  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทน   กรรมการ
10)  นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย กรรมการ
11)  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เลขานุการ
       (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์)

12)  เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์)
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4. คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัย สุโขทัย ธร รมาธิ ราช ได้ แต่ง ตั้ง คณะ กรรมการ ประจำา สาขา วิชา มนุษย นิเวศ ศาสตร์ 

เพื่อ ทำา หน้าที่ ดำาเนิน งาน ด้าน บริหาร และ วิชาการ ของ สาขา วิชา และ ปฏิบัติ หน้าที่ อื่น ที่ สภา มหาวิทยาลัย 
หรือ สภา วิชาการ มอบ หมาย ดัง มี ราย นาม ต่อ ไป นี้ 

 1) รอง ศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์ ประธาน กรรมการ
 2) รอง ศาสตราจารย์  ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์  กรรมการ 

 3) รอง ศาสตราจารย์ ประกายรัตน์  ภัทรธิติ กรรมการ 
 4) รอง ศาสตราจารย์ อร วิ นท์  เลา ห รัช ตะนันท์ กรรมการ 
 5) ผู้ช่วย ศาสตราจารย์  ดร.พูนสุข  เวชวิฐาน กรรมการ 
 6) ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ กรรมการ 
 7) อาจารย์อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์ เลขานุการ

 8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
  (นางฉวีวรรณ  แย้มหัตถา)

5.คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
5.1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

ศรชัย  สินสุวรรณ,  ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ศศิ มน  ปรีดา, รอง ศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยี ทาง อาหาร) 
 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สำาอาง  สืบ สมาน, รอง ศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive 
 Medicine and Nutrition) University of Queensland
อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ
 เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
อร วิ นท์  เลา ห รัช ตนันท์, รอง ศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5.2หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

กุลกานต์  อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา), 
 M.A. (Education Psychology), 
 Ph.D. (Family and  Child  Ecology)
 Michigan State University
ประกายรัตน์  ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์ ร.บ., M.S. (Family Relations & Child  Development)  
 Oklahoma State University
พูนสุข  เวชวิฐาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.,
 Ph.D. (Family Social Science)
 University of  Minnesota
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รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ 
 ยุติธรรม), Ph.D., Charles Sturt University

เอมอร  จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., คศ.ม., ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล
5.3หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ., วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วศินา  จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A. Spécialité Biolgie  
 Appliquée à la Nutrition et aux Bioindustries  

 Option Nutriton, Docteur de I’Université de Nancy I 
 (Alimentation Nutrition) (mention très honorable)
สำาอาง  สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive  
 Medicine and Nutrition) University of Queensland
สุรีย์  เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร)์, บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป),  
 Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) 
 Victoria University 
อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ 
 เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
อรวินท์  เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กุล กานต์  อภิ วัฒน ลัง การ, ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรม ศาสตร ศึกษา),

 M.A. (Educational Psychology),

 Ph.D. (Family and Child Ecology)

 Michigan State University 

จิต ติ นันท์  เดชะ คุปต์, รอง ศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), M.S. (Child Development),

 Ph.D. (Human Development and Family Studies)

 (Honour) Iowa State University

ประกาย รัตน์  ภัทร ธิติ, รอง ศาสตราจารย์ ร.บ., M.S. (Family Relations & Child

 Development) Oklahoma State University

พูนสุข  เวช วิ ฐาน, ผู้ ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.,

 Ph.D. (Family Social Science) 

 University of Minnesota
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รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์, รองศาสตราจารย์ ดร. น.บ., น.ม., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ 

 ยุติธรรม), Ph.D., Charles Sturt University

ศรชัย  สินสุวรรณ, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศศิ มน  ปรีดา, รอง ศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยี ทางอาหาร)

 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

สายนำ้าผึ้ง  ทองใส, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำาอาง  สืบ สมาน, รอง ศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and

 Preventive Medicine and Nutrition) 

 University of Queensland

สิริพิชญ์  วรรณภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คศ.บ., คศ.ม., ศศ.ด. (การบริหารการศึกษา)   

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ

 เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล

อร วิ นท์  เลา ห รัช ตนันท์, รอง ศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์ การ อาหาร)

 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

อำาไพ รัตน์  อักษร พรหม, รอง ศาสตราจารย์ ดร. สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ ทางการ แพทย์), 

 ปร.ด. (การศึกษาทางไกล) 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอมอร  จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., คศ.ม., ปร.ด. (ประชากรศึกษา) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

7.คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
พูนศิริ  วัจนะภูมิ, รองศาสตราจารย์ วท.บ., Diploma (Food Resources Related to  

 Community Development), 

 M.S. (Human Settlements Planning) 

 Asian Institute of Technology

วศินา  จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A. Spécialité  

 Biologie Appliqúee à la Nutrition et aux   

 Bioindustries Option Nutrition, Docteur de   

 I’Université de Nancy I (Alimentation Nutrition)  

 (mention trés honorable)
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นอกจาก นี ้มหาวทิยาลยั ได ้เชญิ คณาจารย ์และ ผูท้รง คณุวฒุ ิจาก สถาบนั การ ศกึษา และ หนว่ย งาน 

 อื่น อีก เป็น จำานวน มาก มา เป็น กรรมการ กลุ่ม ผลิต/ปรับปรุง และ ผู้ ร่วม ผลิต/ปรับปรุง เอกสาร การ สอน  

ซึ่ง ราย นาม ผู้ทรง คุณวุฒิ เหล่า นี้ มีปรากฏ อยู่ ใน เอกสาร การ สอน ที่ ท่าน ได้ ผลิต/ปรับปรุง

8.หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ

8.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

  วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

8.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

8.3  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (คาดว่าจะเปิดสอนในภาคต้น 

  ปีการศึกษา 2562)

9.การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจ 

ร้านอาหาร แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่า 

คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ 

10.คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
10.1  นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม

หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำาหนดหรือจะเลือกศึกษา

เพยีงบางชดุวชิากไ็ด ้ทัง้นี ้ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาบงัคบั) 

ก่อน แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
10.2  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์  และชุดวิชา 

ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 

   มหาวิทยาลัย



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 9

10.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา  
แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา และชุดวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้

10.4		ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสตูรฉบบันีเ้ปน็คูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสตูร	กรณี
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้	 ขอให้
นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร	 แนวทางการเปิดสอนชุดวิชา
ในภาคการศึกษาต่างๆ	และการตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน	เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

10.5  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสื่อการสอนต่างๆ วิธีการ
ศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail  
ตามที่อยู่นี้

    ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
    มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช
    ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด
    อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
    โทรศัพท์ 0 2503 3573 หรือ 0 2504 8041 – 2
    โทรสาร 0 2503 3639 หรือ e-Mail: heoffice@stou.ac.th
10.6  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน
คำานำาหน้าชื่อ – ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การ 
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา 
การขอรับใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่อง 
การสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาจากสำานักทะเบียนและ
วัดผลได้โดยเขียนใบคำาร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

    สำานักทะเบียนและวัดผล
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด
    อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
    โทรศัพท์ 0 2503 3598 – 9 หรือ 0 2504 7231 – 6
    โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th 

  
  หมายเหตุ   แบบ ฟอร์ม ใบ คำ�ร้อง เกี่ยว กับ เรื่อง ต่�งๆ ข้�ง ต้น นักศึกษ� ส�ม�รถ สำ�เน� แบบ ฟอร์ม ดัง กล่�ว ได้ จ�ก คู่มือ นักศึกษ� หรือ download  

ได้ จ�ก เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

BachelorofSciencePrograminFood,NutritionandApplications

ชื่อปริญญา
ชื่อ เต็ม วิทยา ศาสตร บัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และ การ ประยุกต์)

อักษร ย่อ วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และ การ ประยุกต์)

ชื่อ เต็ม ภาษา อังกฤษ Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)

อักษร ย่อ ภาษา อังกฤษ B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1)  สำาเรจ็ การ ศกึษา ประโยค มธัยมศกึษา ตอน ปลาย (ม.6) หรอื เทยีบ เทา่ ตาม ที ่กระทรวง ศกึษาธกิาร 

รับรอง หรือ

2)  สำาเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน

ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ หรือ

3)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

4)  สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลยั 

รับรอง

 

หมายเหตุ   ปีก�รศึกษ� 2560 ส�ข�วิช�ฯ ไม่เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติต�มข้อ 3) - 4) ในส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์อ�ห�ร  

 เทคโนโลยีอ�ห�ร อุตส�หกรรมอ�ห�ร อ�ห�รและโภชน�ก�ร ก�รถนอมและแปรรูปอ�ห�ร สำ�หรับปีก�รศึกษ�ถัดไป 

 ขอให้ผู้ที่สนใจติดต�มข่�วจ�กเอกส�รประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.6 หรือเทียบเท่� หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กก�รศึกษ�นอกระบบหรือ 
 ศึกษ�ต�มอัธย�ศัย หรืออนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือปริญญ�ช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่� 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5  30   
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  15  90   
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 21	 126
(2) ราย ละเอียด ของ หลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 3 ชุด วิช�
  10111  ภาษา อังกฤษ เพื่อ การ สื่อสาร
  10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่ง แวดล้อม เพื่อ ชีวิต
  10151  ไทย ศึกษา
  และ เลือก 1 ชุด วิช� จ�ก ชุด วิช� ต่อ ไป นี้
  10131  สังคม มนุษย์
  10152  ไทย กับ สังคม โลก
  และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้
  10103 ทักษะชีวิต
  10121 อารยธรรมมนุษย์
  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา   

  71200  มนุษย์ กับ ระบบ นิเวศ
  71202  โภชนาการ มนุษย์
  วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา

  บังคับ 9 ชุดวิช�
  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ
  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 
  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ   
  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
  71411 อาหารและโภชนบำาบัด
  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์*
  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
  และเลือก 4 ชุดวิช�จ�กกลุ่มวิช�ใดกลุ่มวิช�หนึ่งต่อไปนี้

	 	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
  กลุ่มวิชาโภชนาการ
  บังคับ 3 ชุดวิช�

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำาหนัก
  และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต) 
  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

2.  สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ช้ันใดช้ันหนึ่งหรือเทียบเท่�  
 ในส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์อ�ห�ร เทคโนโลยีอ�ห�ร อุตส�หกรรมอ�ห�ร อ�ห�รและโภชน�ก�ร   
 และก�รถนอมและแปรรูปอ�ห�ร  

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4  24   
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  10 60

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6  
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 15	 90

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2)  รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  10121 อารยธรรมมนุษย์
  10131 สังคมมนุษย์
  10151 ไทยศึกษา
 ข.หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  วิชาแกน 1 ชุดวิชา

  71202 โภชนาการมนุษย์
  วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา

  บังคับ 5 ชุดวิช�

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
  71411 อาหารและโภชนบำาบัด
  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์*
  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
  และเลือก 4 ชุดวิช�จ�กกลุ่มวิช�ใดกลุ่มวิช�หนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  
  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
  กลุ่มวิชาโภชนาการ
  บังคับ 3 ชุดวิช�

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ และการควบคุมนำ้าหนัก
  และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
 ค.หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชดุวชิาทีน่กัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรยีนในภาคการศกึษาสดุท้าย และเหลอื 3 ชุดวชิากอ่นจบการศกึษาเท่าน้ัน
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.  สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.6 หรือเทียบเท่� หรือสำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กก�รศึกษ�นอกระบบ หรือ 
 ศึกษ�ต�มอัธย�ศัย หรืออนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือปริญญ�ช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่� 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

เลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

และเลือกอีก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปน้ี

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1 ต้น

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

ปลาย 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

  สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

71101  วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับ 

  งานอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

2 ต้น 10151  ไทยศึกษา

เลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10131  สังคมมนุษย์

10152  ไทยกับสังคมโลก

และเลือกอีก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปน้ี

10103  ทักษะชีวิต

10121  อารยธรรมมนุษย์

10164  สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาต่างๆหมายเหตุ * เปน็ชดุ วชิา ทีม่กีารฝกึปฏบิตัเิสรมิทกัษะ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและ 

 การคุ้มครองด้านอาหารและ  

 โภชนาการ

กลุ่มวิชาโภชนาการ
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและ 

 การคุ้มครองด้านอาหารและ  

 โภชนาการ

71207 หลักการและการประยุกต์วิธี  

 ประเมินทางโภชนาการ

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร

71204  โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71205  เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

71206  พฤติกรรมผู้บริโภคและ

  การคุ้มครองด้านอาหารและ  

  โภชนาการ

กลุ่มวิชาโภชนาการ

71204  โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71206  พฤติกรรมผู้บริโภคและ 

  การคุ้มครองด้านอาหารและ 

  โภชนาการ 

71207  หลักการและการประยุกต์วิธี  

  ประเมินทางโภชนาการ

3 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 

 อาหาร 

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

กลุ่มวิชาโภชนาการ

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

71317 โภชนาการกับการออก 

 กำาลังกายเพื่อสุขภาพและ 

 การควบคุมน้ำาหนัก

3 ต้น 71200  มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202  โภชนาการมนุษย์

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  การอาหารเบื้องต้น                    
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71411 อาหารและโภชนบำาบัด
71414 การควบคุมคุณภาพและ 
 การประกันคุณภาพอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71316 สรีรวิทยาและชีวเคมี
 ทางโภชนาการ
71411 อาหารและโภชนบำาบัด
และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้
71315 การจัดการทางอาหารและ  
 โภชนาการในผู้สูงอายุ
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71314  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71411  อาหารและโภชนบำาบัด
71414  การควบคุมคุณภาพและ 
  การประกันคุณภาพอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71316  สรีรวิทยาและชีวเคม ี
  ทางโภชนาการ
71411  อาหารและโภชนบำาบัด
และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้
71315  การจัดการทางอาหารและ  
  โภชนาการในผู้สูงอายุ
71415  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร   
 โภชนาการและการประยุกต์
71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร  
 และร้านอาหาร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71311  เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 
  อาหาร 
71312  สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 
  ในงานอาหารและโภชนาการ
71313  การจัดการสุขลักษณะและ
  ความปลอดภัยอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71312  สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 
  ในงานอาหารและโภชนาการ
71313  การจัดการสุขลักษณะและ
  ความปลอดภัยอาหาร
71317  โภชนาการกับการออก 
  กำาลังกายเพื่อสุขภาพและ 
  การควบคุมน้ำาหนัก

ปลาย ปลาย 71416  ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร   
  โภชนาการและการประยุกต์
71417  หลักการจัดการธุรกิจอาหาร  
  และร้านอาหาร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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2.   สำ�เร็จก�รศึกษ�อนุปริญญ� หรือ ปวส. หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ช้ันใดช้ันหน่ึงหรือเทียบเท่�    
 ในส�ข�วิช�วิทย�ศ�สตร์อ�ห�ร เทคโนโลยีอ�ห�ร อุตส�หกรรมอ�ห�ร อ�ห�รและโภชน�ก�ร  
 และก�รถนอมและแปรรูปอ�ห�ร

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กลุ่มวิชาโภชนาการ

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์วิธี  

 ประเมินทางโภชนาการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

กลุ่มวิชาโภชนาการ

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์วิธี  

 ประเมินทางโภชนาการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร

71202 โภชนาการมนุษย์

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 

 อาหาร

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 

 ในงานอาหารและโภชนาการ

กลุ่มวิชาโภชนาการ

71202 โภชนาการมนุษย์

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71317 โภชนาการกับการ

 ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 

 และการควบคุมนำ้าหนัก

2 ต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร

71202 โภชนาการมนุษย์

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป 

 อาหาร

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 

 ในงานอาหารและโภชนาการ

กลุ่มวิชาโภชนาการ

71202 โภชนาการมนุษย์

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ 

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71317 โภชนาการกับการ

 ออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ 

 และการควบคุมนำ้าหนัก
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ที่สมัครเรียนในภาคต้น
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ที่
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สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร

71314  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71411  อาหารและโภชนบำาบัด

71414  การควบคุมคุณภาพและ

  การประกันคุณภาพอาหาร

กลุ่มวิชาโภชนาการ

71316  สรีรวิทยาและชีวเคมี

  ทางโภชนาการ

71411  อาหารและโภชนบำาบัด

และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

71315  การจัดการทางอาหารและ  

  โภชนาการในผู้สูงอายุ

71415  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอาหาร

71314  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71411  อาหารและโภชนบำาบัด

71414  การควบคุมคุณภาพและ 

  การประกันคุณภาพอาหาร

กลุ่มวิชาโภชนาการ

71316  สรีรวิทยาและชีวเคม ี

  ทางโภชนาการ

71411  อาหารและโภชนบำาบัด

และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

71315  การจัดการทางอาหารและ  

  โภชนาการในผู้สูงอายุ

71415  การจัดบริการอาหารในสถาบัน

3 ต้น 71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร   

 โภชนาการและการประยุกต์

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

3 ต้น 71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร   

 โภชนาการและการประยุกต์

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

ปลาย ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา



รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

BachelorofArtsPrograminHumanandFamilyDevelopment

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)

อักษรย่อ ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Human and Family Development)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Human and Family Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษาประโยคมธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาชั้นใด 

ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ   ส�ข�วิช�ฯ ไม่เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติต�มข้อ 3) โดยขอให้ผู้สนใจติดต�มข่�วก�รเปิดรับสมัครจ�กเอกส�ร 

 ประช�สัมพันธ์/เว็บไซต์ของมห�วิทย�ลัย

หล
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ฑิต
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 23

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 96 

 ค หมวดวิชาเลือกเสรี 1 6 

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 22	 132 

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  บังคับ 4 ชุดวิช�

  10103 ทักษะชีวิต

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต    

  10151 ไทยศึกษา 

  และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  10131 สังคมมนุษย์

  10152 ไทยกับสังคมโลก

 ข.หมวดวิชาเฉพาะ16ชุดวิชา(96หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

  วิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา

  บังคับ 13 ชุดวิช� 

  72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

  72201 ครอบครัวศึกษา

  72202 พัฒนาการวัยเด็ก 

  72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

  72204 เศรษฐกิจครอบครัว

  

 

หมายเหตุ   *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  72301 พัฒนาการวัยรุ่น

  72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

  72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว

  72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

  72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

  72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*

  และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

  11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

  15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

  30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร  

  32302 การจัดการการตลาด

  32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

  33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  ในภาคผนวก

หมายเหตุ   *  เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่�

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103   ทักษะชีวิต

10141   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

   สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

10151   ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

72101   จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

10131   สังคมมนุษย์

10152   ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 72101  จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

และเลือก 1 ชุดวิช�จ�กชุดวิช�ต่อไปนี้  

10131   สังคมมนุษย์

10152   ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 71200   มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201   ครอบครัวศึกษา

72202   พัฒนาการวัยเด็ก

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

         สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ปลาย 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว

และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

ปลาย 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว

และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

มนุษย์และครอบครัว

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

มนุษย์และครอบครัว

3 ต้น 71202 โภชนาการมนุษย์

72301 พัฒนาการวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ 

 ครอบครัว

3 ต้น 71200  มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201  ครอบครัวศึกษา

72202  พัฒนาการวัยเด็ก

ปลาย 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ ่

 และผู้สูงอายุ

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ 

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัว 

 และชุมชน

ปลาย 72303  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และ 

  ผู้สูงอายุ

72304  สวัสดิการสังคมและการจัดการ 

  บริการสำาหรับครอบครัว

72305  การศึกษาชีวิตครอบครัว

  และชุมชน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 72401  ระบบครอบครัวไทยและ 

 ความหลากหลายในสังคมโลก

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
 โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

 การบริหาร

32302 การจัดการการตลาด

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4 ต้น 71202

72301

72302

โภชนาการมนุษย์

พัฒนาการวัยรุ่น

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ

ครอบครัว

ปลาย 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ

มนุษย์และครอบครัว

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

  โดยเลือกจ�กชุดวิช�ต่อไปนี้

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

 การบริหาร

32302 การจัดการการตลาด

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

5 ต้น 5 ต้น 72401  ระบบครอบครัวไทยและ

  ความหลากหลายในสังคมโลก

72402  ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ 

  มนุษย์และครอบครัว
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รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

(หลักสูตรใหม่พ.ศ.2558)

คาดว่าจะเปิดสอนในภาคต้นปีการศึกษา2562



หลักสูตรการศึกษา28

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
CertificatePrograminRestaurantManagement

ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

อักษรย่อ ป.วิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Certificate in Restaurant Management

อักษรย่อภาษาอังกฤษ Cert. in Restaurant Management

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1)  สำาเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำาเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาค 

การศึกษา หรือ

2)  สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง โดยมีอายุไม่ตำ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ

3)  สำาเรจ็การศึกษาชัน้ประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.3) หรือเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

4)  สำาเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

5)  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่� หรือ ปวส.   
หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่� 

(1)  โครงสร้างของหลักสูตร  ชุดวิชา หน่วยกิต

 หมวดวิชาเฉพาะ  5 30  
 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	 5	 30

(2) ราย ละเอียด ของ หลักสูตร

 หมวดวิชาเฉพาะ5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  71001 หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร  
  71002 การจัดการดำาเนินงานร้านอาหาร  
  71003 เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร 
  71004 เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา**
 
สำ�เร็จก�รศึกษ� ม.3 หรือเทียบเท่� หรือ ม.6 หรือเทียบเท่� หรือ ปวช. หรือเทียบเท่� หรือ ปวส.   

หรือเทียบเท่� หรืออนุปริญญ�หรือเทียบเท่� หรือปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�   

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

71001   หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร 

71002   การจัดการดำาเนินงาน 

   ร้านอาหาร

1 ต้น

ปลาย 71003   เทคนิคการบริการในธุรกิจ  

   ร้านอาหาร

71004   เสริมประสบการณ์ธุรกิจ 

   ร้านอาหาร

ปลาย

               **   เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น

หล
ักส

ูตร
ปร
ะก
าศ
นีย

บัต
ร

วิช
าก
าร
จัด

กา
รธ
ุกิจ
ร้า
นอ

าห
าร

หมายเหตุ   *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร 

  ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

รหัสชุดวิชา
5 หลัก

รหัสชุดวิชา
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

10103 20111001 ทักษะชีวิต   

10111 20111002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

10121 20111003 อารยธรรมมนุษย์   

10131 20111004 สังคมมนุษย์   

10141 20111005 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต   

10151 20111006 ไทยศึกษา   

10152 20111007 ไทยกับสังคมโลก   

10164 20111011 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

11301 20143001 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ 

15337 21002010 การสื่อสารกับการพัฒนา 

30201 20333001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร  

32302 20323401 การจัดการการตลาด  

32304 20322009 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   

32403 20333301 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ 

33412 20333303 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

71001 10723001 หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร 

71002 10723002 การจัดการดำาเนินงานร้านอาหาร 

71003 10723003 เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร 

71004 10723004 เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร 

71101 20723014 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ 

71200 20702001 มนุษย์กับระบบนิเวศ 

71202 20702002 โภชนาการมนุษย์  

71203 20723002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

71204 20723015 โภชนศึกษาและการสื่อสาร  

71205 20723016 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร 
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รหัสชุดวิชา
5 หลัก

รหัสชุดวิชา
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

71206 20723017 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหาร 
และโภชนาการ 



71207 20723018 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ 

71311 20723019 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร 

71312 20723020 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหาร 

และโภชนาการ


71313 20723021 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 

71314 20723022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

71315 20723023 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 

71316 20723024 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 

71317 20723025 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ  

และการควบคุมน้ำาหนัก


71411 20723009 อาหารและโภชนบำาบัด 

71414 20723012 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 

71415 20723013 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 

71416 20725001 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์   

71417 20723026 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

72101 20733001 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต 

72201 20733002 ครอบครัวศึกษา 

72202 20733003 พัฒนาการวัยเด็ก 

72203 20733004 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 

เพื่อคุณภาพชีวิต


72204 20733005 เศรษฐกิจครอบครัว 

72205 20733006 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 

72301 20733007 พัฒนาการวัยรุ่น 

72302 20733008 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 

72303 20733009 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

72304 20733010 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว 



หลักสูตรการศึกษา32

รหัสชุดวิชา
5 หลัก

รหัสชุดวิชา
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

ภาค
พิเศษ

72305 20733011 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 

72401 20733012 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก 

72402 20735001 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว    

หมายเหตุ ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/ 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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10103 ทักษะชีวิต (6หน่วยกิต)

 LifeSkills

 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการดำาเนนิชวีติ 

 2. เพื่อให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

 3. เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

คำาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการดำาเนินชีวิตในสังคม ความใฝ่รู้ การแสวงหาและพัฒนาความรู้ การใช้

เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการ

อารมณ์และความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (6หน่วยกิต)

 EnglishforCommunication

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3. เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน 

 สถานการณ์ต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121 อารยธรรมมนุษย์์ (6หน่วยกิต)

HumanCivilization

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง   

 เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

รายละเอียดชุดวิชา
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131 สังคมมนุษย์ (6หน่วยกิต)
HumanSociety
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการ 

 จัดระเบียบสังคมมนุษย์

3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจาย 

และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง 

กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 

การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต (6หน่วยกิต)
 Science,TechnologyandEnvironmentforLife

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ 

 เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3. เพ่ือให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์  

 และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้มีความรู้ในการประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวิต 

 ประจำาวัน

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต
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10151 ไทยศึกษา (6หน่วยกิต)
ThaiStudies
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ สังคม ภาษาและ 

 วัฒนธรรม

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152 ไทยกับสังคมโลก (6หน่วยกิต)
 ThailandandtheWorldCommunity

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ เกี่ยวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์  และ 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อ 

 ประเทศไทย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

3. เพื่อให้นำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ 

 ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

คำาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก พลวตัของการเปลีย่นแปลงในสงัคมโลก ทีส่ง่ผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(6หน่วยกิต)
 SocietyandCultureintheASEANCommunity

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน

3. เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน

4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์

ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลก

11301 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ (6หน่วยกิต)
 EnglishforBusiness

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษใน 

 วงการธุรกิจ

2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการตดิตอ่สือ่สารในงานธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในวงการธุรกิจ เพื่อประโยชน์ใน

การติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

15337 การสื่อสารกับการพัฒนา (6หน่วยกิต)
 CommunicationandDevelopment

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจแนวคดิ ขอบขา่ย ความหมาย ความสำาคญัและพฒันาการ 

 ของการสื่อสารกับการพัฒนา

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการวางแผนและการกำาหนดยุทธวิธีการสื่อสาร 

 เพื่อการพัฒนา

3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำาหลักและวิธีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในงาน 

 การพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ขอบข่าย ความหมาย ความสำาคัญและพัฒนาการของการสื่อสารกับการ

พัฒนา การสื่อสารนวกรรม การวางแผนและการกำาหนดยุทธวิธีของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ ชุมชน สังคม ประเทศ ในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม  

การนำาหลักและวิธีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา และ

การสื่อสารชุมชน

30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร (6หน่วยกิต)
 IntroductiontoAdministration

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้และเข้าใจความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายและพัฒนาการของวิชาการบริหาร

2. เพื่อรู้และเข้าใจปรัชญา ทฤษฎีแนวคิด แนววิธีการศึกษาและระเบียบวิธีวิเคราะห ์

 การบริหาร
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3. เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารกับวิชาอื่นๆ
4. เพื่อสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมายและสาระสำาคัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหาร 

ทฤษฎีและแนวคิดสำาคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหาร 
รูปแบบต่างๆ โครงสร้างองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบบริหารกับสภาพแวดล้อม รวมตลอดถึงศึกษาหลักปรัชญาการจัดองค์การ กลไก กระบวนการและ
กิจกรรมสำาคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป

32302 การจัดการการตลาด (6หน่วยกิต)
 MarketingManagement 
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจความสำาคัญ บทบาท และแนวโน้มของการตลาดที่มีต่อธุรกิจและต่อ 
 เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการตลาด
3.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
4.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
5.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย ความสำาคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด 

ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน้มการตลาด และ
พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์ 
จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การวางแผน การดำาเนินการ การควบคุม 
การประเมินผลการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณการตลาด

32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (6หน่วยกิต)
 HumanResourceManagement 
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

 กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 คำาอธิบายชุดวิชา

หลกัและแนวคดิการจดัการทรพัยากรมนษุย์ ขอบเขตและหน้าทีก่ารบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเข้าทำางาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติ
งาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพ และความ
ปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ (6หน่วยกิต)
 HumanBehaviorinOrganizations

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์การ 

 และผู้ปฏิบัติงานในองค์การ

2. เพื่อเข้าใจและอธิบายทฤษฎี และแนวความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  

 การจูงใจ และการสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน

 คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะ แนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคล

กับกลุ่มบุคคล บุคคลกับองค์การ และระหว่างกลุ่มบุคคล อิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์การ 

การติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการตัดสินใจ ทฤษฎีและเทคนิควิธีการที่เกี่ยวกับการจูงใจ 

มนุษยสัมพันธ์ และการสร้างขวัญ

33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (6หน่วยกิต)
 HumanResourcePlanning

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้  ความเข ้าใจ ความเป็นมา ความสำาคัญ แนวคิด หลักการ 

 วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

2. เพ่ือให้มีความรู ้  ความเข้าใจปัจจัยที่มีส ่วนสำาคัญและเทคนิคในการวางแผน 

 ทรัพยากรมนุษย์

3. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจสภาพ และปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจน 

 แนวทางแก้ไข

4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

5. เพื่อให้สามารถนำาความรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย ์

 ไปประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความเป็นมา ความสำาคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกระบวนการ

วางแผนทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญและเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สภาพและ

ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

รวมท้ังการประยุกต์ใช้
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71001 หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (6หน่วยกิต)
 PrincipleofRestaurantBusinessManagement
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายของธุรกิจร้านอาหาร

3. เพื่อให้สามารถวางแนวทางพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและ

 การประชาสัมพันธ์

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวางแผนและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ขอบข่ายของธุรกิจร้านอาหาร ต้ังแต่

การจัดหาวัตถุดิบ หลักท่ัวไปของกระบวนการผลิตและการบริการอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ

จัดอาหารสากลและความต้องการของผู้บริโภค แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร หลักการตลาด การ 

ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ หลักการเงินและบัญชี การจัดโครงสร้างองค์กร การพัฒนา

บุคลากรและสวัสดิการ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านธุรกิจร้านอาหาร

71002 การจัดการดำาเนินงานร้านอาหาร (6หน่วยกิต)
 RestaurantOperationsManagement
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการดำาเนินงานร้านอาหาร

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนการจัดระบบการปฏิบัติงานและ 

 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกอุปกรณ์ เคร่ืองใช้รวมถึงแนวทาง 

 การบำารุงรักษา

4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการระบบประกันคุณภาพร้านอาหาร

5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการดำาเนินงานร้านอาหาร ระบบการปฏิบัติงานที่ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ การจัดทำางบประมาณ การควบคุมต้นทุน การจัดการสารสนเทศ งานวิศวกรรม

และซ่อมบำารุง และงานสุขาภิบาลและความปลอดภัย รวมท้ังการจัดระบบการประสานงานของฝ่ายต่างๆ  

การออกแบบรายการอาหาร การเลือกอุปกรณ์เคร่ืองใช้ที่เหมาะสมกับร้านอาหาร การดูแลรักษาอุปกรณ์ 

การตกแต่งร้านอาหาร  การจัดการระบบประกันคุณภาพร้านอาหารและพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร
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71003 เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร (6หน่วยกิต)
 ServiceTechniqueforRestaurantBusiness

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา 

 การบริการ

2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจร้านอาหาร

3. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้มาประยุกต์ในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในร้านอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาการบริการ พฤติกรรมผู ้บริโภคในธุรกิจร้าน

อาหาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร เทคนิค 

การแก้ปัญหาให้ลกูค้า จรยิธรรมในงานบรกิาร การสือ่สารและการประชาสมัพนัธ์ในงานบรกิาร การบรหิาร 

การบริการ การประเมินคุณภาพและแนวทางการแก้ปัญหา

71004 เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร (6หน่วยกิต)
 CooperativeEducationinRestaurantManagement
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารในการปฏิบัติงาน 

 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในฐานะผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ 

 ร้านอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารเข้าสู่ภาคปฏิบัติ แนวคิดในการพัฒนา

ธุรกิจร้านอาหาร กลวิธีในการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภค 

จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจร้านอาหาร และปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้ประสบความ

สำาเร็จในการประกอบอาชีพ

71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ (6หน่วยกิต)
 FundamentalSciencesforFoodandNutrition

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางเคมีสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

2. เพ่ือให้มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์สำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

4. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องในงานอาหารและโภชนาการ





สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 41

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการพื้นฐานทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาตร์อาหารและ

โภชนาการ ที่เป็นพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับอะตอมและโมเลกุลของสาร การจำาแนกสาร สถานะ และ

สมบัติทางกายภาพของสสารของผสม การเตรียมสารละลาย กรด-เบส สารประกอบคาร์บอนและ 

นัน-ไฮโดรคาร์บอน ปฎิกิริยาเคมีที่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ในอาหาร สารชีวโมเลกุลและ 

แมแทบอลิซึม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 

อาชีวอนามัยและการยศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์พื้นฐานและการทำางานของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร 

ที่ใช้ในงานด้านอาหารและโภชนาการ

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ (6หน่วยกิต)
 HumanBeingandEcosystems

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับระบบนิเวศ

2. เพื่อให้มีความเข้าใจ ความเช่ือมโยงของวิถีการดำาเนินชีวิตของมนุษย์กับระบบนิเวศ

3. เพื่อสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบและคุณค่าของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

 กับระบบนิเวศ

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศกับมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ (ครอบครัว 

ชุมชน/สังคม ประเทศ โลก) ในมิติที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรและ 

การจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศ เคร่ืองมือและกลไกการเสริมสร้างสมดุลระหว่างมนุษยกับระบบนิเวศ 

การสร้างจิตสำานึกและความตระหนักในคุณค่าของระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์ (6หน่วยกิต)
 HumanNutrition

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับสารอาหาร ความสมดุลของพลังงาน และโภชนาการกับ 

 การดำารงชีวิต

2. เพ่ือให้มีความรู ้เกี่ยวกับวิทยาการ และหลักการให้คำาแนะนำา ด้านโภชนาการ 

 สำาหรับ ครอบครัว

3. เพื่อให้มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของโภชนาการกับชีวิตใน 

 ช่วงวัยต่างๆ และการประเมินภาวะโภชนาการ

4. เพื่อให้มีความสามารถในการนำาความรู้ด้านโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจำาวัน

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เร่ืองโภชนาการกับพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี ความต้องการพลังงานและสารอาหาร

ในวงจรชีวิตมนุษย์ สารอาหาร ความสมดุลของพลังงานกับการดำารงชีวิต ความปลอดภัยของอาหารและ
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การเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ความเข้าใจในความต้องการและสารอาหารในวงจรชีวิตมนุษย์ 

ความรู้ด้านโภชนศาสตร์สำาหรับครอบครัวและหลักการให้คำาแนะนำาด้านโภชนาการครอบครัว โภชนาการ

สำาหรับช่วงวัยต่างๆ ของชีวิต และบุคคลภาวะพิเศษ เช่น นักกีฬา หญิงตั้งครรภ์ และการประเมินภาวะ

โภชนาการของบุคคล

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (6หน่วยกิต)
 BasicFoodScienceandTechnology

 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารและการเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อ 

 คุณภาพของอาหาร

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารด้วยกรรมวิธี 

 ต่างๆ รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป

3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุท่ีใช้ในการทำาบรรจุภัณฑ์อาหารและการสุขาภิบาลอาหาร

4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร และแนวโน้มการพัฒนา 

 ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีท่ี

เกิดขึ้นกับอาหาร คุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ วัตถุเจือปนอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต 

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร (6หน่วยกิต)
 NutritionEducationandCommunication

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการให้โภชนศึกษาและการส่ือสาร

2. เพื่อให ้มีความรู ้และความเข ้าใจกลไกการให ้การศึกษาและการสื่อสารเพื่อ 

 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการ

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการโภชนศึกษาและการสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม การให้ความรู้เร่ืองอาหาร

และโภชนาการในห่วงโซ่อาหาร สถานการณ์สื่อในปัจจุบันกับอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหาร หลักการ ประเภท และ
วิธีการให้การศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์
สภาพแวดล้อมของสื่อและการใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมายและการสร้างสรรค์ส่ือที่เหมาะสม องค์ประกอบ 
การสือ่สารเกีย่วกบัความเข้าใจ ความดงึดดูใจ การยอมรบัและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การให้คำาปรกึษา 
ทางด้านอาหารและโภชนาการ การสร้างทีมงานเพ่ือการให้การศึกษาและการสื่อสาร
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71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร (6หน่วยกิต)
 FoodChemistryandMicrobiology

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่สำาคัญใน

 เมแทบอลิซึมของร่างกาย

2. เพ่ือให้รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบ 

 สำาคัญในอาหาร ทุกประเภท 

3. เพ่ือให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาหารต่อการเกิดความผิดปกติของร่างกาย 

 ใน ทางชีวเคมี และสารพิษในอาหาร

4. เพื่อให้รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางเคมีของอาหารในการผลิตและ 

 การเก็บรักษา

5. เพ่ือให้รู ้และเข้าใจเก่ียวกับจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำาคัญในอาหาร การเสื่อมเสียของ 

 อาหารเนื่องจาก จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร

6. เพ่ือให้รู้และเข้าใจหลักการตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารทางเคมี จุลชีววิทยา 

 และทางกายภาพ

 คำาอธิบายชุดวิชา
สารอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตนี ลพิดิ วติามนิ เกลอืแร่ และนำา้ท่ีมบีทบาทต่อสขุภาพ

และที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญในอาหาร สารชีวโมเลกุลอื่นๆ ท่ีมีความสำาคัญทางชีวเคมี เช่น ฮอร์โมน 

สารไฟโตเคมิคอล สารพิษในอาหาร อาหารกับความผิดปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ

อาหารในการผลิตและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา และยีสต์ที่มีความสำาคัญต่อการเกิด

โทษและการใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารทางเคมี ทางจุลชีววิทยา 

และทางกายภาพ

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ (6หน่วยกิต)
 ConsumerBehaviorandProtectioninFoodandNutrition
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

3. เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

4. เพื่อให้ใช้ความรู ้ในการหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ 

 พึง ประสงค์

5. เพื่อให้มีแนวทางการสร้างพลังของผู้บริโภคเพื่อการมีภาวะแวดล้อมด้านอาหารและ 

 โภชนาการที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี

6. เพื่อให้รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
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 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล สมาชิกในสังคมและชุมชน หลักการและทฤษฎีพฤติกรรม

สุขภาพ ความรู ้  เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี พลังผู ้บริโภคกับ 

การสร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการที่เอ้ือต่อสุขภาพ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่บีทบาทด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภค

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ (6หน่วยกิต)
 PrincipleandApplicationsofNutritionAssessmentMethodology

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินทางโภชนาการ

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการของการประเมินโภชนาการชุมชน

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการการประเมินทางโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วย

4. เพื่อให้สามารถประเมินภาวะโภชนาการได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
บทบาทและความสำาคัญของกระบวนการประเมินทางโภชนาการ การวัดสัดส่วนร่างกาย 

การประเมินทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ การประเมินทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ  

การประเมินอาหารบริโภค การประเมินโภชนาการชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต์วิธ ี

การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะของร่างกาย เพ่ือการเฝ้าระวัง การป้องกัน

และการรักษา 

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร (6หน่วยกิต)
 FoodProductionandProcessingTechnologies
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้หลักการการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร 

2. เพ่ือให้มีความรู้และเข้าใจการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตอาหารและ 

 กระจายอาหาร

3. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและบรรจุภัณฑ์ ที่ใช ้

 ในการถนอมและแปรรูปอาหาร

4. เพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร

5. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการวางแผนการผลิตอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
การจัดการและการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 

การผลิต การเกบ็รกัษา การบรรจุ การขนส่ง และการจดัการทรัพยากรทีใ่ช้ในการผลติ การควบคมุคณุภาพ

ในอุตสาหกรรมอาหาร การสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร 
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การเตรียมวัตถุดิบสำาหรับการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและวิธีการ 

การแปรรูปอาหาร ในระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม นวัตกรรมด้านการแปรรูปอาหาร  

ผลกระทบของการแปรรปูอาหารต่อคณุภาพของผลติภณัฑ์อาหาร การจดัการการผลติอาหารทีไ่ม่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร

71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ (6หน่วยกิต)
 BasicStatisticsandApplicationsinFoodandNutrition
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทางสถิติในงานอาหารและโภชนาการได้

2. เพื่อให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวข้องกับสถิติพ้ืนฐานได้

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนาได้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมานได้

5. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการนำาเสนอผลการค้นพบทางสถิติและนัยสำาคัญทาง 

 สถิติได้

6. เพื่อให้สามารถแปลผลทางสถิติในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักสถิติพื้นฐานในงานอาหารและโภชนาการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

ศาสตร์ทางสถิติพ้ืนฐาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิตเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ความรู้และ 

ความเข้าใจในการวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในงานอาหารและโภชนาการสถิติที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการนำาเสนอผลการค้นพบทางสถิติและนัยสำาคัญทางสถิติ การแปลผลทางสถิต ิ

ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร (6หน่วยกิต)
 FoodHygieneandSafetyManagement
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของสุขลักษณะอาหาร และสถานการณ์ด้าน 

 ความปลอดภัยในอาหาร

2. เพ่ือให้รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนและผลต่อ 

 สุขภาพ

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร 

4. เพ่ือให้สามารถนำาความรู ้ด ้านการจัดการสุขลักษณะอาหารมาประยุกต์ใช้ใน 

 อุตสาหกรรมอาหารและการบริการอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความสำาคัญของสุขลักษณะอาหาร สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในอาหารของไทย

และในระดับสากล อันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร การปนเปื้อนในอาหารกับ 

การเจ็บป่วย การจัดการความเส่ียง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและ 
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การบริการ (การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในอาหารและการจัดการอาหาร

ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต) การจัดการท่ีดีในการเกษตร การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี และการปฏิบัติการที่ดีใน

โรงงานและระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในสถานประกอบการด้านอาหารทั้งอุตสาหกรรม

อาหารและการบริการอาหาร

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (6หน่วยกิต)
 FoodProductDevelopment
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้รู ้และเข้าใจการวิจัยและพัฒนาข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 รวมถึงหลักการตลาดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการในการทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์

4. เพื่อให้รู้และเข้าใจกฎหมายและระเบียบ เพ่ือการกล่าวอ้างและคุ้มครองผลิตภัณฑ์

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและความสำาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างแนวความคิดและการ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์อาหาร พฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนา

สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

การทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

อาหารก่อนออกสูต่ลาด การทดสอบผลติภัณฑ์อาหารในตลาด กฎหมายทรพัย์สนิทางปัญญา การออกแบบ

และการสร้างฉลากอาหาร มิติทางวัฒนธรรมที่นำามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ (6หน่วยกิต)
 FoodandNutritionalManagementintheElderly
 วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ 

 ภาวะโภชนาการในผู้สูงวัย

2. เพื่อให้มีความรู ้เก่ียวกับหลักการให้คำาแนะนำาด้านอาหารและโภชนาการสำาหรับ 

 ผู้สูงวัยที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย

3. เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำาหรับผู้สูงวัยไปประยุกต์ใช้ใน 

 ชีวิตประจำาวัน 

 คำาอธิบายชุดวิชา
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามวัย ปัญหาและปัจจัยการเกิดภาวะทุพโภชนาการใน 

ผู้สูงอายุ  ความต้องการสารอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ การจัดการบริการอาหารและโภชนาการในครอบครัว 

องค์กรและชุมชน ความเช่ือกับการบริโภคอาหารตามกระแสในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารและ 

การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำาหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างยาและสภาวะโภชนาการในผู้สูง

อาย ุการจัดการทางอาหารและโภชนาการสำาหรบัการป้องกันและดแูลผูสู้งวยัทีป่ระสบปัญหาสขุภาพต่างๆ
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71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ (6หน่วยกิต)
 PhysiologyandNutritionalBiochemistry

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้โครงสร้างและคุณสมบัติของสารอาหาร

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิถีเมแทบอลิซึมของสารอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำาคัญ

 ของร่างกาย

3. เพ่ือให้รู ้และเข้าใจบทบาทของอวัยวะต่างๆ ในการรักษาดุลยภาพของสารอาหาร 

 ภายในร่างกาย 

4. เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทของฮอร์โมนและสารอาหารในการควบคุมการใช้สารอาหาร

5. เพื่อให้รู้และเข้าใจความผิดปกติทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมสารอาหาร

6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีในการบ่งช้ีความผิดปกติทางสรีรวิทยา

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของสารอาหาร วิถีเมแทบอลิซึมของสาร

อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อย การดูดซึมและการใช้สารอาหารภายในร่างกาย บทบาททางเมแทบอลิก 

และสรีรวิทยาของสารอาหาร บทบาทของฮอร์โมนในกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร  

ความผิดปกติทางสรีรวิทยาต่อการใช้และการควบคุมสมดุลของสารอาหารและสารชีวโมเลกุลในร่างกาย  

การประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีบ่งช้ีความผิดปกติทางสรีรวิทยา 

71317 โภชนาการกบัการออกกำาลงักายเพือ่สขุภาพและการควบคมุนำา้หนกั(6หน่วยกิต)
 NutritionandExerciseforHealthandWeightControl
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดการใช้หลักการสมดุลโภชนาการเพ่ือสุขภาพท่ีดี

2. เพ่ือให้รู ้และเข้าใจแนวทางการวางแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรม 

 ทางกาย

3. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการในการดูแลและควบคุม 

 นำ้าหนัก

4. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการสำาหรับการออกกำาลังกาย 

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลกัการด้านโภชนาการท่ีเกีย่วกบัสขุภาพ การวางแผนการบริโภค การเลอืกซือ้

อาหารและการประกอบอาหารเพ่ือการมสีขุภาพทีด่ ีการประยกุต์ความรู้ทางโภชนาการสำาหรับการควบคมุ

นำ้าหนักและการออกกำาลังกายสำาหรับกลุ่มวัยและสภาวะร่างกายต่างๆ
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71411 อาหารและโภชนบำาบัด (6หน่วยกิต)
 FoodandNutritionTherapy

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้ความต้องการสารอาหารของคนปกติที่มีภาวะพิเศษ และจัดอาหารให้บุคคล 

 ในภาวะต่างๆ ได้ 

2. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ของผู้ป่วย

3. เพื่อใช้ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย และวางแผนการใช้โภชนบำาบัดท่ีเหมาะสม 

 กับสภาพของผู้ป่วยได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับอาหารบำาบัดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคต่างๆ และ 

ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่มีภาวะโรคเร้ือรังไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน  

โรคไขมันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง การเปล่ียนแปลงของร่างกาย

เมื่อเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้ป่วย บทบาทและหน้าท่ีของนักกำาหนดอาหารและ 

นกัโภชนาการการประเมินภาวะโภชนาการของผูป่้วยและวางแผนการให้โภชนบำาบดั ควบคมุ ดแูล แนะนำา

และการจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยโรคและภาวะต่างๆ ที่เปล่ียนแปลงไป

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร (6หน่วยกิต)
 FoodQualityControlandAssurance

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเทคนิควิธีของการควบคุมคุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา 

 และทางประสาทสัมผัส

3. เพื่อให้รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารที่ผู ้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติและ 

 การคุ้มครองผู้บริโภค

4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารเพ่ือการประกันคุณภาพ

5. เพื่อให้รู ้และเข ้าใจระบบการบริหารคุณภาพและการบูรณาการมาตรฐานใน 

 อุตสาหกรรมอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิต ิ

แผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพด้วยวิธีการ

ทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัส 

ความสำาคัญของมาตรฐานอาหาร การกำาหนดมาตรฐานอาหารในประเทศและการกำาหนด

มาตรฐานอาหารในระดบัสากล มาตรฐานระบบการบริหารคณุภาพ มาตรฐานระบบการบริหารสิง่แวดล้อม 

แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการมาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับประเทศและการส่งออก
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71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน (6หน่วยกิต)
 FoodServiceManagementinInstitutions

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจในการจัดการบริการอาหาร

2. เพื่อให้สามารถจัดการการบริการอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล และโรงแรม

3. เพื่อให้สามารถดำาเนินการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบต่างๆ

 คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการพ้ืนฐานการจัดบริการอาหารในธุรกิจบริการอาหารประเภทต่างๆ การควบคุม

คุณภาพในการจัดบริการอาหารให้ได้มาตรฐานและการประเมินผล

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหารโภชนาการและการประยุกต์ (6หน่วยกิต)
 ProfessionalExperiencesinFood,NutritionandApplications

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป  

 การบรหิารคุณภาพ การควบคมุและการพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร สุขลักษณะและความ 

 ปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร

2. เพ่ือให้สามารถบูรณาการประเมินภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหาร 

 ตามหลักโภชนาการ การใช้อาหารเพื่อการป้องกันและการบำาบัดและการสื่อสาร 

 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่พึงประสงค์ให้แก่ชุมชนและสังคม

3. เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดำาเนินงานและการประกอบการ 

 ทางด้านอาหารและโภชนาการ

 คำาอธิบายชุดวิชา
การบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป การบริหารคุณภาพ 

การควบคุมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ ่

การผลิตและการบริการอาหาร

การบูรณาการการประเมินภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ 

การใช้อาหารเพื่อการป้องกันและบำาบัดโรค และการส่ือสารเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที ่

พึงประสงค์ให้แก่ชุมชนและสังคม

คุณธรรมและจริยธรรมในการดำาเนินงานและการประกอบการทางด้านอาหารและ

โภชนาการ การประยุกต์กฎหมายอาหารและหลักทางเศรษฐศาสตร์กับการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจัยที ่

ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
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71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร (6หน่วยกิต)
 PrinciplesofFoodandRestaurantBusinessManagements

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะเฉพาะของธุรกิจอาหารและ 

 ธุรกิจร้านอาหาร

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีดำาเนินงานธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร 

 ต้ังแต่การจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิตหรือประกอบอาหาร และการคิด 

 คำานวณต้นทุน

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจอาหาร 

 และร้านอาหาร

4. เพ่ือให้รูแ้ละเข้าใจเกีย่วกับหลกัการและการประยกุต์ใช้สารสนเทศในการบรหิารจดัการ 

 และพัฒนาธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวางแผนและการจัดการธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร ขอบข่ายของธุรกิจ

ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิตหรือประกอบอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารหรือ

หลักการจัดอาหารสากล  การคิดคำานวณต้นทุน แนวทางการพัฒนาธุรกิจ หลักการตลาด การส่งเสริม

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ หลักการด้านสารสนเทศเพ่ือใช้ในงานธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร 

คอมพวิเตอร์และซอฟแวร์เพ่ือการจดัการงานด้านอาหารและโภชนาการ และการใช้ข้อมลูเพือ่การตดัสินใจ 

และการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร

72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต (6หน่วยกิต)
 PsychologyforLiving

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง  

 และสมาชิกครอบครัวในการดำารงชีวิตประจำาวัน

3. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

 งานอาชีพและการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมมนุษย์ หลักและวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์และความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ กระบวนการ

คิดและการเรียนรู้ เจตคติ แรงจูงใจ ภาษาและทักษะการสื่อสาร ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ สุขภาพจิต

และการจัดการอารมณ์ และการปรบัตวั พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการแก้ปัญหา พฤตกิรรมทางสงัคมมนษุย์ 

ตลอดจนการนำาจติวทิยามาใช้ในการพฒันาชวีติครอบครัว การงานอาชพี และการอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ในสงัคม
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72201 ครอบครัวศึกษา (6หน่วยกิต)
 FamilyStudies
 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ครอบครัวไทย ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเพื่อความ 

 เข้าใจครอบครัวไทย

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในมิติต่างๆ ของครอบครัวศึกษาในการพัฒนา 

 คุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได ้

 สอดคล้องกับสภาวการณ์ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ครอบครัวไทย แนวคิดและทฤษฎีเพื่อความเข้าใจครอบครัวไทย โครงสร้าง

ครอบครัวไทยและการหน้าที่ครอบครัว พัฒนาการครอบครัวไทย ครอบครัวกับกระบวนการเรียนรู้และ

การขัดเกลาทางสังคม ระบบคุณค่าและภูมิปัญญาครอบครัว ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว การเรียนรู้ 

บทบาทของการเป็นบิดามารดา ครอบครัวกับการสื่อสารและการเลือกบริโภคสื่อ สุขภาวะครอบครัว 

ครอบครัวกับปัญหาชีวิตและการปรับตัว ครอบครัวกับการเรียนรู้สภาวะปัญหาในสังคม หลักศาสนาเพื่อ

การดำาเนินชีวิต ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม

72202 พัฒนาการวัยเด็ก (6หน่วยกิต)
 ChildDevelopment
 วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงอายุ และ 

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดเูดก็แตล่ะชว่งอาย ุและการสง่เสรมิ 

 พฒันาการเดก็ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเดก็แตล่ะชว่งอาย ุตลอดจนการแกไ้ข 

 ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

3.   เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการอบรม 

 เลี้ยงดูเด็กแต่ละช่วงอายุเพื่อการพัฒนางานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

 คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ  

ความเชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการและการเจริญเติบโตทุกๆ ด้านของเด็ก 

ในแต่ละช่วงอายุ นับตั้งแต่การตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและ 

การพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและการ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ การประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแต่ละอายุ ตลอดจน

แนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
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72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต (6หน่วยกิต)
 FamilyandCommunityResourcesManagementfortheQualityofLife
 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัว 

 และชุมชน 

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจดัการทรพัยากรครอบครวั 

 และชมุชนในการจดัการทรพัยากรไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชกิครอบครวั 

 ทุกรุ่นอายุ 

3.   เพื่อให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงสวัสดิการ 

 สังคมในทุกด้าน

4.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจดัการทรพัยากรครอบครวั 

 และชุมชนในการพัฒนางานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน คุณภาพชีวิตกับ 

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การจัดการทรัพยากรครอบครัวด้านเวลา แรงงาน เงิน รวมถึง

ปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิต การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัว ได้แก่ การศึกษา 

สุขภาพ และการงานอาชีพ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ทุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในสังคม ตลอดจน 

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมในทุกด้าน

72204 เศรษฐกิจครอบครัว (6หน่วยกิต)
 FamilyEconomy
 วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทาง 

 เศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจในเรือ่งตา่งๆ เกีย่วกบัครอบครวั และพฤตกิรรม 

 ผู้บริโภค

2.   เพื่อให้สามารถจัดการเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามปรัชญา 

 เศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจรชีวิตครอบครัวได้ 

3.   เพื่อให้สามารถกำาหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว และนำาความรู้ด้าน 

 การเงินไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวได้

4.   เพื่อให้สามารถจัดเศรษฐกิจของครอบครัวได้ในสถานการณ์ที่มีภาวะวิกฤติทาง 

 เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
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 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของครอบครัว พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค การกำาหนด 

เป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจรชีวิตครอบครัว 

การจัดงบประมาณและบัญชีครัวเรือน การจัดการทรัพย์สินและการเงินของครอบครัว สถาบันการเงิน

และธนาคาร การออม การลงทุน การภาษี การประกันความเสี่ยง การจัดการการเงินและการบริโภคของ

ครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจ

ของรัฐ

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (6หน่วยกิต)
 StatisticsandResearchinHumanandFamilyDevelopment
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

2.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการ 

 มนุษย์และครอบครัว

3.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชผ้ลงานการวจิยัทางพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวัไดท้ัง้ใน 

 การดำาเนินชีวิตและการทำางาน

 คำาอธิบายชุดวิชา
สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การวจิยั การแจกแจงความถี ่

การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

สหสัมพันธ์และการถดถอย หลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  

การประยุกต์สถิติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

72301 พัฒนาการวัยรุ่น (6หน่วยกิต)
 AdolescentDevelopment
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที ่

 เกี่ยวข้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงอายุของวัยรุ่น

2.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมวัยรุ่นและการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น 

 แต่ละช่วงอายุ

3.   เพื่อให้นำาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ 

 ทุกด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่นในแต่ละช่วงอายุ

4.   เพื่อสามารถวางแนวทางส่งเสริมความรับผิดชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น ตลอดจน 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น
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 คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ของวัยรุ่นในสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น การเจริญ

เติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้านของวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

ทั้งปัจจัยภายในส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม รวมถึงเพื่อน และสื่อ สัมพันธภาพของวัยรุ่นกับพ่อและแม่ 

ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น เช่น ปัญหาการใช้เวลาว่างและนันทนาการของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด 

เพศศึกษาในวัยรุ่น ตลอดจนการส่งเสริมความรับผิดชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว (6หน่วยกิต)
 PoliciesandLawsRelatedtoFamily
 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

 ครอบครัว

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูเ้กีย่วกบันโยบาย แผน และกฎหมายในการทำางานและ 

 การดำาเนินชีวิต

3.  เพื่อให้สามารถประยุกต์นโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไปสู่ 

 การป้องกันและการแก้ไขปัญหาครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำาหนด การบริหารนโยบาย แผนระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายครอบครัวและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัว บทบาทของครอบครัว
และชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อการกำาหนดและบริหารนโยบาย แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านสังคม กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต การส่งเสริม การป้องกันเด็ก สตร ี
ผูส้งูอาย ุและบคุคลในครอบครวัใหส้ามารถดำาเนนิชวีติครอบครวัไดอ้ยา่งปกตสิขุ รูจ้กัสทิธแิละการใชส้ทิธิ
การปกป้องสิทธิตามกฎหมาย การรู้จักหน้าที่และการทำาหน้าที่ตามกฎหมาย การดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ภายใต้แนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายที่มี
ต่อการดำาเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัว
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (6หน่วยกิต)
 AdultDevelopmentandAging
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 
 วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                                                      

2.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 
 วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                   

3.   สามารถนำาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัพฒันาการดา้นตา่งๆ  ของวยัผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ
 ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในชีวิตประจำาวัน
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 คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของ

วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ความหมายและธรรมชาติของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครอบครัว 
การแต่งงาน การเป็นบิดามารดา การอาชีพและการทำางาน ความสัมพันธ์และบทบาทของผู้ใหญ่และ 
ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวกับการจัดการภาวะวิกฤติในชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการเตรียมตัวก่อนเข้าวัยเกษียณอายุ และการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว (6หน่วยกิต)
 SocialWelfareandFamilyServicesManagement
 วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสำาหรับ 
 ครอบครัว

2.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการบริการสำาหรับ 
 ครอบครัว

3.   เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึง  
 และ/หรือการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับ 
 ครอบครัว
 คำาอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ความหมายและรูปแบบของสวัสดิการสังคม  

หน่วยงานและกลไกที่จัดสวัสดิการสังคม การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหา  

อุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย รวมทั้งแนวคิด ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของการจัด 

สำาหรับครอบครัว

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน (6หน่วยกิต)
 FamilyLifeandCommunityStudy
 วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและ 

 ชุมชน

2.   เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนได้

3.   เพื่อให้สามารถนำาเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  

 ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนได้

4.   เพื่อให้สามารถเขียนรายงานจากการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชนได้
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 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับ

ชีวิตครอบครัวและชุมชน จรรยาบรรณและจริยธรรมในการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน ความหลากหลาย 

ทางวฒันธรรมในชมุชนกบัการเปลีย่นแปลง การศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหวา่งชวีติครอบครวัและชมุชน 

กับการประกอบอาชีพ ศาสนา การศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการและสาธารณูปโภคของรัฐ 

การรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัชวีติครอบครวัและชมุชน กาวเิคราะหส์ภาพการณแ์ละการเขยีนรายงานเกีย่วกบั 

ชีวิตครอบครัวและชุมชน การเขียนโครงงานเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  

การเสนอแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการเสนอนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนในระดับท้องถิ่น  

72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก (6หน่วยกิต)
 ThaiFamilySystemandDiversityinGlobalPerspectives
 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบครอบครัว

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบครอบครวัไทยและครอบครวัทีต่า่งวฒันธรรม 

3. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระบบครอบครัวไทยกับครอบครัวที่ต่างวัฒนธรรมได้

4. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบครอบครัวไทยและระบบ 

 ครอบครัวต่างวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้

 คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบครอบครัว ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

ของครอบครัว ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบครอบครัวไทยในแต่ละ

ภูมิภาคทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลาย 

ทางศาสนา ความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ความหลากหลายทางเพศ และระบบครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ ์

ระบบครอบครัวกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับระบบครอบครัวไทย และระบบครอบครัวของ 

กลุ่มประเทศที่ต่างวัฒนธรรมกับครอบครัวไทย ระบบครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (6หน่วยกิต)

 ProfessionalExperiencesinHumanandFamilyDevelopment

 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูด้า้นพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวัไปใชใ้นการพฒันา 

 คุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคม และสามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ภาวะผู้นำา ทักษะและประสบการณ์การทำางานร่วมกัน 

 ผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
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3.   เพื่อให้สามารถศึกษาผลงานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวและนำาความรู้ 

 ไปเผยแพร่สู่สังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว สังคม และงานอาชีพได้

4.   เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำานึกที่ดีต่อการปฏิบัติ 

 งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

 คำาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวสู่ภาคปฏิบัติ การใช้ความรู้ด้าน

พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวในการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ 

ภาวะผูน้ำา จรรยาบรรณวชิาชพีในการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลและครอบครวั การศกึษางานวจิยัและ

การเผยแพรง่านสูส่งัคม การพฒันาคณุภาพชวีติ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาครอบครวั ปญัหาสงัคม และ

ปัญหาในการประกอบอาชีพ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึก

ที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม





ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(ทุกหลักสูตร)
 การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชา

ตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนตามโครงการสมัฤทธบิตัร หรอืในหลกัสตูรระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ 

หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559)  

ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 (1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 (2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

 (3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

 (4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

 (5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฎิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด

   ชดุวชิาตา่งๆ ทีส่าขาวชิามนษุยนเิวศศาสตรไ์มอ่นญุาตใหเ้ลอืกเปน็ชดุวชิาเลอืกเสรตีามลกัษณะ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา

 7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
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 18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 19. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/

    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 29. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 41. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 42. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 43. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 46. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา

 47. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
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 48. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 49. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 50. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 51. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 52. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 53. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 55. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 56. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 57. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 58. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 59. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 60. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 63. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 64. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 65. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 66. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 67. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 68. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 69. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 70. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 71. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 72. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 73. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 76. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 77. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 78. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ 

    และความน่าจะเป็น

 79. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
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 80. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา

 81. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 82. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 83. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 84. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 88. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 89. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 91. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 92. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 93. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 94. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 95. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 96. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 97. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 98. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 99. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

100. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

101. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

102. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

103. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

104. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ

    ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

105. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

106. ชุดวิชา 32485 ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

107. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

108. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

109. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

110. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

111. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
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112. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
 113. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
 114. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น
115. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
116. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
117. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 
 118. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
 119. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
120. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
 121. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
 122. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
 123. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
 124. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
 125. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
 126. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
 127. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
 128. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
 129. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
 130. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
  (สำาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

  สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

131. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
 132. ชุดวิชา 71304  ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
 133. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
 134. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
 135. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
 136. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
 137. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 138. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
 139. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
 140. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ
 141. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
 142. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
 143. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
 144. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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 145. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

 146. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

    เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

147. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

    กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

148. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 149. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

150. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

151. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

152. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

 153. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

154. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

155. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

156. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

157. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

158. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

 159. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

160. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

 161. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

 162. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ง สำาหรับเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเกินโครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะ 

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1.   ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

2.  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ไว้เฉพาะสำาหรับหลักสูตรนั้นๆ

3.   ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การควบคุมคุณภาพและการประกัน  
 คุณภาพอาหาร
การจัดการการตลาด
การจัดการดำาเนินงานร้านอาหาร 
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 

 เพื่อคุณภาพชีวิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทางอาหารและโภชนาการ 
 ในผู้สูงอายุ
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัย 
 อาหาร
การจัดบริการอาหารในสถาบัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
การสื่อสารกับการพัฒนา
ครอบครัวศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต
ทักษะชีวิต
เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร  

เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

ไทยกับสังคมโลก 
ไทยศึกษา
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และ 
 ครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ 
 และการประยุกต์

Food Quality Control and Assurance

Marketing Management
Restaurant Operations Management
Family and Community Resources 
 Management for the Quality of Life
Human Resource Management
Food and Nutritional Management in the  
 Elderly
Food Hygiene and Safety Management

Food Service Management in Institutions

Food Product Development
Human Resource Planning
Family Life and Community Study
Communication and Development
Family Studies

Introduction to Administration
Food Chemistry and Microbiology
Psychology for Living
Life Skills 
Service Technique for Restaurant 
 Business        
Food Production and Processing 
 Technologies
Thailand and the World Community
Thai Studies
Policies and Laws Related to Family
Professional Experiences in Human and 
 Family Development
Professional Experience in Food,  
Nutrition and Applications

71414

32302
71002

72203

32304
71315

71313

71415
71314
33412
72305
15337
72201
30201
71205
72101
10103
71003

71311

10152
10151

72302
72402

71416

(เรียงตามตัวอักษร)
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พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครอง 
 ด้านอาหารและโภชนาการ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
พัฒนาการวัยเด็ก
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
พัฒนาการวัยรุ่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำาหรับนักธุรกิจ
โภชนศึกษาและการสื่อสาร
โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อ  
 สุขภาพ และการควบคุมนำ้าหนัก
โภชนาการมนุษย์
มนุษย์กับระบบนิเวศ
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลาย 
 ในสังคมโลก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับงานอาหารและ 
 โภชนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 เบื้องต้น
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหาร 
 และโภชนาการ
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์ 
 และครอบครัว
สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 
สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ  
 สำาหรับครอบครัว
สังคมมนุษย์
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร     

หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

Consumer Behavior and Protection in  
 Food and Nutrition
Human Behavior in Organizations
Child Development
Adult Development and Aging
Adolescent Development
English for Communication
English for Business
Nutrition Education and Communication
Nutrition and Exercise for Health and  
 Weight Control
Human Nutrition
Human and Ecosystem
Thai Family System and Diversity in  
 Global Perspectives
Science, Technology and Environment  
 for Life
Fundamental Sciences for Food and  
 Nutrition
Basic Food Science and Technology

Family Economy
Basic Statistics and Applications in  
 Food and Nutrition
Statistics and Research in Human and 
 Family Development
Physiology and Nutritional Biochemistry
Social Welfare and Family Services  
 Management
Human Society
Society and Culture in the ASEAN   
 Community
Cooperative Education in Restaurant  
 Management                   
Principle of Restaurant Business  
 Management

71206

32403
72202
72303
72301
10111
11301
71204
71317

71202
71200
72401

10141

71101

71203

72204
71312

72205

71316
72304

10131
10164

71004

71001
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หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

หลักการและการประยุกต์วิธีประเมิน 
 ทางโภชนาการ
อารยธรรมมนุษย์
อาหารและโภชนบำาบัด

Principles of Food and Restaurant 
 Business Managements
Principle and Applications of Nutrition  
 Assessment Methodology
Human Civilization
Food and Nutrition Therapy

71417

71207

10121
71411
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