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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

1.	 หลักการและเหตุผล
จากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) มหีลกัการสำาคญัของ

แผนพฒันาฯ โดยยดึ “หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” เปน็ลำาดบัแรก เพือ่ใหเ้กดิบรูณาการการพฒันา

ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน อันเป็นเงื่อนไขจำาเป็นสำาหรับ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาส

ให้คนในสังคมได้ดำาเนินชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ และลำาดับต่อมา ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง 

การพัฒนา” โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้  

มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม เรียกได้ว่า  

“เป็นคนที่สมบูรณ์” ท้ังยังพัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  

รวมถึงการสร้างคนให้สามารถใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จึงจัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศ ในด้านการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชนและสังคมไทย

จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม 

ในประเทศไทย และส่งเสริมธุรกิจอาหารทั้งในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน ระดับ SMEs และอุตสาหกรรม

ขนาดใหญ่มาโดยตลอด ทางสาขาวิชาฯ จึงให้ความสำาคัญและมุ่งเน้นถ่ายทอดเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบในอาหาร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และ

ผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อาหาร มีการสร้างมาตรฐานและการจัดการด้านอาหาร การแปรรูปอาหารที่มี

คุณภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความปลอดภัย รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้

มีมูลค่าเพิ่มตามความต้องการของตลาดและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำานึงถึงสุขลักษณะและ 

ความปลอดภัยในอาหารที่เป็นไปตามกฎหมายกำาหนด เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตของภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม และการบริการ อีกทั้งเป็นการนำาองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ

คุณภาพสังคมและการดำารงชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม

อาหารถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การ

ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย ย่อมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามไปด้วย สำาหรับประเทศไทยนั้น แม้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอาหารอย่าง

อุดมสมบูรณ์ แต่กลับพบว่าคนไทยยังคงเผชิญกับปัญหาทางโภชนาการ เนื่องจากวิถีชีวิตและพฤติกรรม

การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การไม่ให้ความสำาคัญและขาดความรู้ในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ 
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ตลอดจนการได้รับเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอาหารจากต่างประเทศ ทำาให้คนไทยมีแนวโน้มในการเกิด

โรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ปัญหาในด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร

ก็ยังคงถูกพบเจออย่างต่อเนื่อง ทั้งจากอาหารที่ไม่สะอาด และวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม นำาไปสู่โรค 

ทางเดินระบบอาหารและปัญหาสขุภาพอืน่ๆ สิง่เหล่านีน้อกจากจะสง่ผลเสียตอ่คุณภาพชวีิตของตัวบคุคล

แล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากรัฐต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 

การดูแลสุขภาพสูงขึ้น ดังนั้น ประชาชนไทยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหารจำาเป็นต้องมีการตื่นตัวและ 

ปรับตัวร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับหลักการในยุทธศาสตร์ด้านอาหารศึกษา 

ในกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมพัฒนาและวิจัย 

เพ่ือใหเ้กดิความรู ้ความตระหนกัในการบรโิภคอาหาร การใชท้รพัยากรเพือ่การผลติ และการกระจายอาหาร 

ในห่วงโซ่การผลิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริโภคอาหารเพื่อ 

การมีสุขภาพที่ดี อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เห็นว่าระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สามารถเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจที่ประสงค์จะศึกษาในเรื่องของอาหารและโภชนาการได้มีความรู้ 

เชิงบูรณาการด้านโภชนาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำามาใช้ในการประกอบอาชีพ

และการพัฒนาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยจิตสำานึกที่มีคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม อีกทั้งยังสามารถ

ใช้ในการดำาเนินชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว อันจะส่งผลโดยรวมต่อการมีคุณภาพชีวิตของคนไทย  

มีสุขภาพที่แข็งแรง อายุยืนยาว และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อสถานการณ์ของ

ครอบครัวไทยในปัจจุบันที่ทำาให้ครอบครัวมีรูปแบบที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ครอบครัว

มีขนาดเล็กลง มีการเกิดขึ้นของครอบครัวเดี่ยว มีสถิติการแต่งงานลดลง การหย่าร้างมีแนวโน้มสูงขึ้น 

ส่งผลให้เกิดครอบครัวที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตามลำาพัง 

ครอบครัวข้ามรุ่น และครอบครัวเพศเดียวกัน นอกจากนี้สถานการณ์ทางด้านเด็กและเยาวชน พบว่า  

มีเด็กและเยาวชนออกจากโรงเรียนกลางคัน อันมีสาเหตุสำาคัญมาจากความยากจน รวมทั้งสาเหตุอื่นๆ 

ที่สำาคัญ เช่น ปัญหาภายในครอบครัว ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหานักเรียนต้องคดี  

การทีเ่ดก็ต้องดูแลคนปว่ยคนพิการทีอ่ยู่ในบา้น ปญัหาการเจบ็ปว่ย รวมถึงการย้ายภูมลิำาเนาตามผูป้กครอง 

ทำาให้กลุ่มเด็กและเยาวชนดังกล่าวกลายเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทักษะ

ในการทำางาน และทำาให้ไม่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน รวมทั้งยังทำาให้เกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรม

มากมาย ได้แก่ การใช้ยาเสพติด การตั้งกลุ่มยกพวกตีกัน การตั้งกลุ่มแข่งรถมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น สำาหรับ

สถานการณ์ดา้นผูส้งูอายุ พบวา่ ปจัจบุนัประเทศไทยไดเ้ข้าสู่สังคมของผูสู้งอายุอย่างสมบรูณ์ โดยประชากร

ไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุนี้ ทุกภาคส่วนควรให้ความสำาคัญกับ 

การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ จึงควรมีการจัดระบบสวัสดิการ การประกันสังคม การบริการ

ทางด้านสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพและรายได้ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรในครอบครัวอย่างมี

ประสทิธภิาพเพือ่ใหผู้ส้งูอายดุำารงชวีติอยา่งอยูด่มีสีขุ นอกจากนี ้ผลพวงจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
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และดจิทิลัทีเ่ขา้มามบีทบาทในการดำารงชวีติของคนทกุเพศ ทกุวยั ทัง้ในดา้นการศกึษา การจบัจา่ยใชส้อย 

การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ทำาให้บุคคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาศเผชิญความเสี่ยงในการดำาเนินชีวิต ครอบครัว

จึงถือว่าเป็นสถาบันพื้นฐานที่มีบทบาทสำาคัญในการดูแลและป้องกันสมาชิกครอบครัวในทุกช่วงวัย 

ให้สามารถดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ตามท่ีกล่าวมา มียุทธศาสตร์หลักในการ 

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการส่งเสริมการพัฒนามิติอื่นๆ  

โดยมุง่พฒันาคนไทยทกุชว่งวยัและการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัสถาบนัครอบครวัเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

ของสมาชกิครอบครวัซึง่เปน็หนว่ยสำาคญัทีส่ดุ ดว้ยหลกัการในการสรา้งความสมดลุและความมัน่คงภายใน

ครอบครัว การจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ชุมชน

และสังคม อันจะช่วยสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวในประเทศไทยมีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหา

ในทุกด้าน ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สาขามนุษยนิเวศศาสตร์

ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์และครอบครัวด้วย

การศึกษาในระบบทางไกล โดยมีปรัชญาว่า “การจัดการศึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

ครอบครัวทุกช่วงวัย นับเป็นการวางรากฐานที่สำาคัญที่สุดในการพัฒนาคน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของ

สมาชกิครอบครวัทกุชว่งวยั เพือ่ความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวัอนันำาไปสูส่งัคมทีม่คีณุภาพในทกุมติ”ิ  

โดยองคค์วามรูแ้ละประสบการณจ์ากหลกัสตูรฯ สามารถนำาไปประยกุตเ์พือ่พฒันาคณุภาพชวีติตัง้แตร่ะบบ

ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมุ่งสร้างรากฐานของประเทศ

ด้านการพัฒนาคน ครอบครัว และสังคมให้มั่นคงและยั่งยืนโดยตรง

หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

และสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาอนุมัติ/ 

ความสอดคล้องของหลักสูตรแล้ว ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2564) สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาความสอดคล้อง

ของหลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564
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2.	 วัตถุประสงค์
2.1วัตถุประสงค์ทั่วไป

   1) เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ

ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

   2) เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมในการดำาเนินงานด้านการจัดการ 

เพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของคน ครอบครวั การประกอบธรุกจิ และการประกอบอาชพีอสิระ ใหส้อดคลอ้ง 

กับความต้องการแรงงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

   3) เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ 

องค์ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  4)  เพ่ือบริการวิชาการสู่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์

และครอบครัว ให้แก่ประชาชนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ

   5) เพื่อทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านทางวิชาการด้าน

อาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

2.2วัตถุประสงค์เฉพาะ

   หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยกุต ์มวีตัถปุระสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และสามารถนำาความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

ไปประยุกต์ในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

   2) มีความสามารถประยุกต์องค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา 

และมีทักษะในการตัดสินใจในการทำางานได้อย่างเหมาะสม นำาไปสู่การพัฒนางานด้านอาหารและ

โภชนาการทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม

   3) มคีวามสามารถสบืคน้ขอ้มลูสารสนเทศ การสือ่สาร และเผยแพรค่วามรูด้า้นอาหารและ

โภชนาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

   4) มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างเหมาะสมและเต็มภาคภูมิ

   หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ วชิาเอกพฒันาการมนษุยแ์ละครอบครวั มวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

   1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต และมีความเข้าใจ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และบริบทแวดล้อม

   2) มีความรู้ความเข้าใจบริบทของครอบครัวในมิติต่างๆ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว 

ชุมชน และสังคม

   3) มีความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
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   4) มีความสามารถประยุกต์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เพื่อพัฒนา

ตนเอง ครอบครัวและชุมชน และเพื่อการทำางานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม

3.	 คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา 

มนษุยนเิวศศาสตร ์เพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษา การพฒันาหลกัสตูร

การสอน การวัดผล และการบริการทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา  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

  (อาจารย์ ดร.สายนำ้าผึ้ง  ทองใส)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.ภาวินี  อินทร์มณี)

4.	 คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

เพื่อทำาหน้าที่ดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย

หรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) อาจารย์ ดร.สายนำ้าผึ้ง  ทองใส ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์  เล็กสกุล กรรมการ

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  จารุรังษี กรรมการ 

 4) อาจารย์ ดร.วิมลิน  ริมปิกุล กรรมการ 

 5) อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา  เมธีกุล กรรมการ
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 6) อาจารย์ ดร.สุพัชชา  ขับกล่อมส่ง กรรมการ

 7) อาจารย์ ดร.ภาวินี  อินทร์มณี เลขานุการ

 8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา)

5.	 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5.1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

ปิยวรรณ  วงศ์วสุ, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc. (Food Science and  

 Nutrition), Passed with Distinction, 

 University of Leeds

ภาวินี  อินทร์มณี, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรรณารัตน์  ลีสุขสวัสดิ์, อาจารย์ ดร. วท.บ. (เกยีรตนิยิม), วท.ม., ปร.ด. (พฒันาผลติภณัฑ ์ 

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วราลี  จ้อยมาก, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุพัชชา  ขับกล่อมส่ง, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.2หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

กฤษณะโชติ  บัวหล้า, อาจารย์ ศศ.บ., ศศม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กุลกานต์  เล็กสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา), 

 M.A. (Education Psychology), 

 Ph.D. (Family and Child Ecology) 

 Michigan State University 

พิศุทธิภา  เมธีกุล, อาจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

 ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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พูนสุข  เวชวิฐาน, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), 

 คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),

 Ph.D. (Family Social Science)

 University of Minnesota

เอมอร  จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), 

 ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

6.		คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กฤษณะโชติ  บัวหล้า, อาจารย์ ศศ.บ., ศศม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กุลกานต์  เล็กสกุล, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา), 

 M.A. (Education Psychology), 

 Ph.D. (Family and Child Ecology) 

 Michigan State University

ปิยวรรณ  วงศ์วสุ, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), M.Sc. (Food Science and 

 Nutrition), Passed with Distinction, 

 University of Leeds

พิศุทธิภา  เมธีกุล, อาจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา), 

 ปร.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ภาวินี  อินทร์มณี, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วรรณารัตน์  ลีสุขสวัสด์ิ, อาจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วราลี  จ้อยมาก, อาจารย์  วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ)  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิมลิน  ริมปิกุล, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., Ph.D. (Nutrition) 

 Australian National University

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

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

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

 อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สุพัชชา  ขับกล่อมส่ง, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

 เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล

เอมอร  จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), 

 ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

7.	 คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา
พูนสุข  เวชวิฐาน, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), 

 คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),

 Ph.D. (Family Social Science)

 University of Minnesota 

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

 ยุติธรรม), Ph.D., Charles Sturt University

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

 (Spécialité Biologie Appliquée à la Nutrition et aux

 Bioindustries Option Nutrition, Docteur de  

 l’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

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารย ์และผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงาน 

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน  

ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง
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8.	 หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ

8.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

8.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

9.		คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
9.1  นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม

หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำาหนดหรือจะเลือกศึกษา

เพยีงบางชดุวชิากไ็ด ้ทัง้นี ้ควรเลอืกศกึษาชดุวชิาในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาบงัคบั) 

ก่อน แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง

9.2  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์ และชุดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้าย

ของหลักสูตร ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

9.3  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา  

แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา และชุดวิชาที่มี

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้

9.4  การเลือกแผนการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยกำาหนดแบ่งออกเป็น3แผนการศึกษา 

ดังนี้

  แผนการศึกษาก1จัดการศึกษารูปแบบเดิมโดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค

(หน่วยที่ 1-15) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาของชุดวิชา 

  แผนการศึกษา ก2 จัดการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค

(แบง่การสอบออกเปน็ 2 สว่น มกีารสอบกลางภาคในหนว่ยที ่1-7 และการสอบปลายภาคในหนว่ยที ่8-15)  

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาของชุดวิชา 

  แผนการศึกษาก3จัดการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเสริมการเรียน

และใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาค 

ในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้เนื้อหาของชุดวิชา

หมายเหตุ* ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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แผน

การ

ศึกษา

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

กลางภาค

กิจกรรม

ร่วมเรียนรู้

(Blended

Learning)

สอบ

ปลายภาค
สอบซ่อม

แผนก1 หน่วยที่1-15

คาบสอบท่ี 1 

เวลา 9.00-12.00 น.

คาบสอบท่ี 2 

เวลา 13.30-16.30 น.

หน่วยท่ี 

1-15

แผนก2 หน่วยที่1-7

คาบสอบที่ 1  

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2 

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3 

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4 

เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่8-15

คาบสอบท่ี 1 

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบท่ี 2 

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบท่ี 3 

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบท่ี 4 

เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยท่ี 

1-15

แผนก3 ช่วงท่ี 1 

มีคะแนนเก็บ 

20 คะแนน

หน่วยที่1-7

คาบสอบที่ 1 

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2 

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3 

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4 

เวลา 15.00-16.30 น.

ช่วงท่ี 2 

มีคะแนนเก็บ 

20 คะแนน

หน่วยที่8-15

คาบสอบท่ี 1 

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบท่ี 2 

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบท่ี 3 

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบท่ี 4 

เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยท่ี 

1-15

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788)
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ข้อกำาหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน และการเลือกแผนการศึกษา

1) นักศึกษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวิชาที่ลงทะเบียนชุดวิชาในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

จะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามชว่งเวลาทีม่หาวทิยาลยั

กำาหนดเท่านั้น หากพ้นเวลาที่กำาหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้วชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำาหนด

ให้เป็นแผนการศึกษา ก1

3) กรณีนักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั้น 

จะถูกกำาหนดเป็นแผนการศึกษา ก1

4) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่กำาหนดให้เลือก

แผนการศึกษาไปแล้วจะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอื่นได้โดยชุดวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชานั้น 

จะถูกกำาหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1

5) นักศึกษาปกติเท่านั้นจึงจะได้สิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 สำาหรับนักศึกษา

ลักษณะพิเศษ นักศึกษาที่สอบสนามสอบต่างประเทศ นักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขัง และนักศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตร จะถูกกำาหนดให้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านั้น 

6) ชุดวิชาที่นักศึกษามีสิทธิเลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวิชาทั่วไป

(เน้นทฤษฎีเพียงอย่างดียว) สำาหรับชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

ทางด้านภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกกำาหนดให้เป็น

แผนการศึกษา ก1 เท่านั้น

9.5ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณี

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำาไว้ ขอให้

นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาใน

ภาคการศกึษาตา่งๆและตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนัเนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนญุาตใหน้กัศกึษา

เข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ

9.6  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสื่อการสอนต่างๆ วิธีการศึกษา

ชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้

  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3579 หรือ 0 2504 8041 - 2

  โทรสาร 0 2503 3639 หรือ e-Mail: heoffice@stou.ac.th
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9.7  หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/ 

การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน

คำานำาหนา้ชือ่-ชือ่สกุล การเปลีย่นทีอ่ยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพักการศกึษา การลาออก

จากการเปน็นกัศกึษา การขอรบัใบประเมนิผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบั

ใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็น

นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักทะเบียนและวัดผลได้ โดยเขียน

ใบคำาร้องทั่วไป (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  แบบฟอรม์ใบคำารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ นกัศกึษาสามารถสำาเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากคูม่อืนกัศกึษา

 หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์

(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2564)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

วิชาเอกอาหาร	โภชนาการ	และการประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์)

อักษรย่อ วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำาเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ

5) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา

ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ ผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาทีม่คีณุสมบตัติามขอ้ 1) – 5) ตอ้งไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพ  

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย   

 บุคคลซึ่งเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสียจะกลับเข้า

ศึกษาใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอน

สถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

หล
ักส

ูตร
นิเ

ทศ
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต

หล
ักส

ูตร
วิท

ยา
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต 

วิช
าเอ

กอ
าห

าร
 โภ

ชน
าก

าร
 แล

ะก
าร

ปร
ะย

ุกต
์



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 15

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.		สําเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  21  126

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

 	 บังคับ	2	ชุดวิชา

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

 	 และเลือก	3	ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาๆ	ละ	1	ชุดวิชา

  กลุ่มวิชาภาษา 

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

  10131 สังคมมนุษย์

  10152 ไทยกับสังคมโลก

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

  10103 ทักษะชีวิต

  10121 อารยธรรมมนุษย์

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์
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  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

 	 และเลือก	4	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2.	 	สําเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	 ช่างอุตสาหกรรม

ทุกสาขาวิชา	คหกรรมทุกสาขาวิชา	 (สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	การบริหารงานคหกรรม	อาหารและ

โภชนาการ)	และประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา	(ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20  120

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  1)  สำาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชา

ศิลปหัตถกรรม ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

 	 	 บังคับ	3	ชุดวิชา

   10121 อารยธรรมมนุษย์ 

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

   และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

  2)  สำาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

ประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม การบริหาร

งานคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ) และประเภทวิชาเกษตรกรรม 

ทุกสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาวชิาอุตสาหกรรมเกษตร) ใหศ้กึษาชดุวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

  	 บังคับ	3	ชุดวิชา

   10121 อารยธรรมมนุษย์ 

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

  	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

   10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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หมายเหตุ *  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์*

 	 และเลือก	4	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ**

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3.	 	สําเร็จการศึกษา	 ปวท.	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาคหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์	อาหารและโภชนาการ	และประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชา

อุตสาหกรรมเกษตร	

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  11 66

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  16  96
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

 	 บังคับ	3	ชุดวิชา

  10121 อารยธรรมมนุษย์ 

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

 	 บังคับ	9	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

 	 และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

4.	 	สาํเรจ็การศกึษา	ปวส.	หรอืเทียบเท่าทุกสาขาวิชา	ประเภทวิชาพาณชิยกรรม	บรหิารธรุกจิ	อุตสาหกรรม

ทอ่งเทีย่ว	ศลิปกรรม	อตุสาหกรรมบนัเทิงและดนตร	ีและพาณชิยนาวี	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่

ทางด้านพาณิชยกรรม	บริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	และศิลปกรรม	

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  19  114

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์ 

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์*

 	 และเลือก	4	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ**

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

   

5.	 	สําเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ทุกสาขาวิชา	คหกรรมทุกสาขาวิชา	(ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	การบริหารงานคหกรรมศาสตร์	

อาหารและโภชนาการ)	ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา	 (ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร)	ประเภทวิชาประมงทุกสาขาวิชา	และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทกุสาขาวิชา	หรอื

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  19  114

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 ** เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์ 

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

  และเลือก	4	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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6.	 	สาํเรจ็การศกึษา	ปวส.	หรอืเทียบเท่าประเภทวิชาคหกรรมในสาขาวิชาธรุกจิคหกรรม	การบรหิารงาน

คหกรรมศาสตร์	 อาหารและโภชนาการ	ประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ	(วิทยาศาสตร์การอาหาร	

เทคโนโลยีการอาหาร	 โภชนาการ	การกําหนดอาหาร	อาหารและโภชนาการ	อุตสาหกรรมเกษตร 

ทีเ่กีย่วกับอาหารและโภชนาการ	เทคโนโลยีชวีภาพทีเ่กีย่วกบัอาหาร	คหกรรมศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัอาหาร

และโภชนาการ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  11 66

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  15  90

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  10121 อารยธรรมมนุษย์ 

  10131 สังคมมนุษย์

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

 	 บังคับ	9	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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 	 และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

7.	 	สําเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าสาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์	หรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ	

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  15 90

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  17  102

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ15ชุดวิชา(90หน่วยกิต)

 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

 	 และเลือก	4	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ท่ีเปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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8.	 	สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์	หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  13 78

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  15  90

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ13ชุดวิชา(78หน่วยกิต)

  บังคับ	11	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

9.	 	สําเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ		

(วิทยาศาสตร์การอาหาร	 เทคโนโลยีการอาหาร	 โภชนาการ	การกําหนดอาหาร	อาหารและโภชนาการ	

อุตสาหกรรมเกษตรท่ีเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	 เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหาร	

คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  11 66

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  13  78

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ11ชุดวิชา(66หน่วยกิต)

 	 บังคับ	9	ชุดวิชา

  71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร*

  71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

  71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร

  71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ

  71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร

  71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

  71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์**

หล
ักส

ูตร
วิท

ยา
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต 

วิช
าเอ

กอ
าห

าร
 โภ

ชน
าก

าร
 แล

ะก
าร

ปร
ะย

ุกต
์

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

 ** นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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	 	 และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  71202 โภชนาการมนุษย์

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

  71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

  71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ*

  71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

  71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมนำ้าหนัก

  71411 อาหารและโภชนบำาบัด

  71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

  71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

  71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
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หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

1.		สําเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	หรือ	ปวช.	หรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต 

10151 ไทยศึกษา 

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10103 ทักษะชีวิต 

10121 อารยธรรมมนุษย์ 

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

-----  ชุดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 ชุดวิชา

โดยเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

และเลอืกอกี	1	ชดุวิชาจากชดุวิชาต่อไปน้ี

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ  

 งานอาหารและโภชนาการ

-----  ชุดวิชาศึกษาท่ัวไป 2 ชุดวิชา 

โดยเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปน้ี

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

และเลอืกอกี	1	ชดุวิชาจากชดุวิชาต่อไปน้ี

10131 สังคมมนุษย์ 

10152 ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

2 ต้น 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย 71205 เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

ปลาย 71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

71316 สรรีวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

3 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

ปลาย ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

4 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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หมายเหตุ 1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา 

 2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

 3 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลอืก	1	ชดุวิชาจากชดุวิชาต่อไปน้ี

10103 ทักษะชีวิต

10121 อารยธรรมมนุษย์

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

2.	 	สําเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาบริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	 ช่างอุตสาหกรรม

ทุกสาขาวิชา	คหกรรมทุกสาขาวิชา	 (สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	การบริหารงานคหกรรม	อาหารและ

โภชนาการ)	และประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา	(ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์1

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต2

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร3

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร3

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

2 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์1

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต2

ปลาย 71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ3

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ3

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั
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หมายเหตุ 1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ประเภทวิชาคหกรรมทุกสาขาวิชา 

 2 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

 3 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

3 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

4 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3.		 	สําเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาคหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	การบริหาร

งานคหกรรมศาสตร์	อาหารและโภชนาการ	และประเภทวิชาเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

ปลาย 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

และเลอืกอกี	1	ชดุวชิาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

หล
ักส

ูตร
วิท

ยา
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต 

วิช
าเอ

กอ
าห

าร
 โภ

ชน
าก

าร
 แล

ะก
าร

ปร
ะย

ุกต
์



หลักสูตรการศึกษา36

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4 ต้น 4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคุมนำา้หนกั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

4.	 	สาํเรจ็การศกึษา	ปวส.	หรอืเทียบเท่าทุกสาขาวิชา	ประเภทวิชาพาณชิยกรรม	บรหิารธรุกจิ	อุตสาหกรรม

ทอ่งเทีย่ว	ศลิปกรรม	อตุสาหกรรมบนัเทิงและดนตร	ีและพาณชิยนาวี	หรอือนปุรญิญาหรอืเทยีบเทา่

ทางด้านพาณิชยกรรม	บริหารธุรกิจ	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	และศิลปกรรม

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ
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หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคุมนำา้หนกั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั
หล
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

3 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย -----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

4 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ

หล
ักส

ูตร
นิเ

ทศ
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต

หล
ักส

ูตร
วิท

ยา
ศา

สต
รบ

ัณฑ
ิต 

วิช
าเอ

กอ
าห

าร
 โภ

ชน
าก

าร
 แล

ะก
าร

ปร
ะย

ุกต
์



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 39

5.	 	สําเร็จการศึกษา	ปวส.	หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา	 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ทุกสาขาวิชา	คหกรรมทุกสาขาวิชา	(ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม	การบริหารงานคหกรรมศาสตร์	

อาหารและโภชนาการ)	ประเภทวิชาเกษตรกรรมทุกสาขาวิชา	 (ยกเว้นสาขาวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร)	ประเภทวิชาประมงทุกสาขาวิชา	และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกสาขาวิชา	 

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10131 สังคมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคุมนำา้หนกั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

3 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย ----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

4 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์
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6.	 	สําเร็จการศึกษา	 ปวส.	 หรือเทียบเท่าประเภทวิชาคหกรรมในสาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 

การบริหารงานคหกรรมศาสตร์	 อาหารและโภชนาการ	และเกษตรกรรมในสาขาวิชาอุตสาหกรรม

เกษตร	หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ	(วิทยาศาสตร์ 

การอาหาร	เทคโนโลยีการอาหาร	โภชนาการ	การกําหนดอาหาร	อาหารและโภชนาการ	อตุสาหกรรม

เกษตรที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	 เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับอาหาร	 คหกรรมศาสตร์ 

ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

1 ต้น

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์

71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

ปลาย 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

3 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคุมนำา้หนกั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

ปลาย ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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7.	 	สําเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่ทางด้านวิทยาศาสตร์	 หรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์	หรือวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมแีละจลุชวีวิทยาทางอาหาร1

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

4 ต้น 4 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคุมนำา้หนกั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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8.	 	สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์	หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนกั2

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนกั2

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

 2 เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านั้น 
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หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านั้น 

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร 

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร1

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร 

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร1

3 ต้น 71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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9.	 	สําเร็จการศึกษาปริญญาช้ันใดชั้นหน่ึงหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ	

(วิทยาศาสตร์การอาหาร	 เทคโนโลยีการอาหาร	 โภชนาการ	 การกําหนดอาหาร	 อาหารและ

โภชนาการ	อตุสาหกรรมเกษตรท่ีเกีย่วกบัอาหารและโภชนาการ	เทคโนโลยชีีวภาพทีเ่กีย่วกบัอาหาร	

คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

1 ต้น

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

ปลาย 71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับ

 งานอาหารและโภชนาการ

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร1

71206 พฤติกรรมผูบ้รโิภคและการคุ้มครอง

 ด้านอาหารและโภชนาการ

2 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบ้ืองต้น

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคมุนำา้หนัก

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71202 โภชนาการมนุษย์

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การอาหารเบื้องต้น

71317 โภชนาการกับการออกกำาลงักาย

 เพ่ือสขุภาพและการควบคุมนำา้หนกั

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร

 และร้านอาหาร

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

ปลาย 71316 สรรีวิทยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

71204 โภชนศึกษาและการส่ือสาร

71207 หลักการและการประยุกต์

 วิธีประเมินทางโภชนาการ1

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71315 การจัดการทางอาหารและ

 โภชนาการในผู้สูงอายุ

71411 อาหารและโภชนบำาบัด

71414 การควบคุมคุณภาพและ

 การประกันคุณภาพอาหาร

71415 การจดับรกิารอาหารในสถาบนั

3 ต้น 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

3 ต้น 71311 เทคโนโลยีการผลิตและ

 แปรรูปอาหาร

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์

 ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจัดการสุขลักษณะและ

 ความปลอดภัยอาหาร

ปลาย ปลาย 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 

 โภชนาการ และการประยุกต์

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
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วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

     (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2564)
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

Bachelor of Arts Program in Human and Family Development

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) สำาเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง 

หรือ

2) สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา หรือ

3) สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา

วิชา หรือ

4) สำาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ ผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาทีม่คีณุสมบตัติามขอ้ 1) – 4) ตอ้งไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย 

 บคุคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเปน็นกัศกึษาของมหาวทิยาลยั เนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลบัเขา้ศกึษา

ใหม่ได้เป็นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็นสมควรให้เข้าศึกษา เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับแต่วันประกาศถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

1.	 สําเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 30

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  14 84

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  20  120

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป5ชุดวิชา(30หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	4	ชุดวิชา

  10103 ทักษะชีวิต

  10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

  10151 ไทยศึกษา

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  10131 สังคมมนุษย์

  10152 ไทยกับสังคมโลก

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ14ชุดวิชา(84หน่วยกิต)

  วิชาแกน 2 ชุดวิชา

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  71202 โภชนาการมนุษย์

  วิชาเฉพาะด้าน 12 ชุดวิชา

	 	 บังคับ	11	ชุดวิชา

  72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

  72201 ครอบครัวศึกษา

  72202 พัฒนาการวัยเด็ก

  72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

  72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  72301 พัฒนาการวัยรุ่น

หมายเหตุ *  โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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  72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

  72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว

  72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

  72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*

 	 และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  72204 เศรษฐกิจครอบครัว

  72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2.	 สําเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 24

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  10 60

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  15  90

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป4ชุดวิชา(24หน่วยกิต)

  1)  สำาเรจ็การศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปกรรม ใหศ้กึษา 

ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10121 อารยธรรมมนุษย์ 

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  2)  สำาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม  

เกษตรกรรม ให้ศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา ได้แก่

   10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

 	 บังคับ	7	ชุดวิชา

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

  72201 ครอบครัวศึกษา

  72202 พัฒนาการวัยเด็ก

  72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

  72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*

	 	 และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  72204 เศรษฐกิจครอบครัว

  72301 พัฒนาการวัยรุ่น

  72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

  72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว

  72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

  72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3.	 สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 18

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  10 60

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  14  84
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป3ชุดวิชา(18หน่วยกิต)

  1)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม ให้ศึกษาชุดวิชาใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ได้แก่

   10121 อารยธรรมมนุษย์ 

   10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต

   10151 ไทยศึกษา

  2)  สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ศึกษา

ชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา ได้แก่

   10121 อารยธรรมมนุษย์

   10131 สังคมมนุษย์

   10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

  บังคับ	7	ชุดวิชา

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

  72201 ครอบครัวศึกษา

  72202 พัฒนาการวัยเด็ก

  72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

  72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*

 	 และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  72204 เศรษฐกิจครอบครัว

  72301 พัฒนาการวัยรุ่น

  72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

  72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว

  72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

  72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

4.	 สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

(1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 6

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  10 60

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1  6

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  12  72

(2) รายละเอียดของหลักสูตร

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  10151 ไทยศึกษา

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ10ชุดวิชา(60หน่วยกิต)

	 	 บังคับ	7	ชุดวิชา

  71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

  72101 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต

  72201 ครอบครัวศึกษา

  72202 พัฒนาการวัยเด็ก

  72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต

  72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

  72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*

  และเลือก	3	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  72204 เศรษฐกิจครอบครัว

  72301 พัฒนาการวัยรุ่น

  72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว

  72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

  72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว

  72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน

  72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท้ายของหลักสูตร
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 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี1ชุดวิชา(6หน่วยกิต)

  ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

	1.	 สําเร็จการศึกษา	ม.6	หรือเทียบเท่า	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต

10151 ไทยศึกษา

1 ต้น

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกับสังคมโลก

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201 ครอบครัวศึกษา

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

2 ต้น 10103 ทักษะชีวิต

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต

71202 โภชนาการมนุษย์

ปลาย 72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

72205 สถิตแิละการวิจยัด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72305 การศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

72205 สถิติและการวิจยัด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 71202 โภชนาการมนุษย์

72301 พัฒนาการวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมาย

 เก่ียวกับครอบครัว

3 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201 ครอบครัวศึกษา

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

ปลาย 72303 พัฒนาการวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ

72304 สวัสดิการสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

-----  ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผูสู้งอายุ

72304 สวัสดกิารสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72305 การศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน

4 ต้น 72401 ระบบครอบครัวไทยและ

 ความหลากหลายในสังคมโลก

72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

4 ต้น 72301 พัฒนาการวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมาย

 เก่ียวกับครอบครัว

72401 ระบบครอบครัวไทยและ

 ความหลากหลายในสังคมโลก

ปลาย ปลาย 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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2.	 สําเร็จการศึกษา	ปวท.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์1

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต2

1 ต้น

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201 ครอบครัวศึกษา

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

2 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์1

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต2

ปลาย 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72303 พัฒนาการวัยผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ

72304 สวสัดกิารสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน

ปลาย 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72303 พัฒนาการวัยผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ

72304 สวัสดกิารสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน

หมายเหตุ 1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรม เกษตรกรรม 

 2  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72301 พัฒนาการวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมาย

 เก่ียวกับครอบครัว

72401 ระบบครอบครัวไทยและ

 ความหลากหลายในสังคมโลก

3 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201 ครอบครัวศึกษา

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

ปลาย ปลาย 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72303 พัฒนาการวัยผูใ้หญ่และผูสู้งอายุ

72304 สวัสดกิารสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน
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3.	 สําเร็จการศึกษาอนุปริญญา	หรือ	ปวส.	หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา	

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์1

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 สิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต2

1 ต้น

ปลาย 72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

ปลาย 72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201 ครอบครัวศึกษา

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

2 ต้น 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72201 ครอบครัวศึกษา

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

ปลาย -----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72301 พัฒนาการวัยรุ่น3

72302 นโยบายและกฎหมาย

 เก่ียวกับครอบครัว3

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10151 ไทยศึกษา

และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10131 สังคมมนุษย์1

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

 ส่ิงแวดล้อมเพ่ือชีวิต2

หมายเหตุ 1  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2  สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

และศิลปกรรม

 3 เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านั้น
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

72304 สวัสดิการสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศกึษาชวีติครอบครวัและชมุชน

72401 ระบบครอบครัวไทยและ

 ความหลากหลายในสงัคมโลก1

3 ต้น 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3 ต้น -----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว2

72301 พัฒนาการวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมาย

 เก่ียวกับครอบครัว

72303 พัฒนาการวยัผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ2

72304 สวัสดกิารสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว2

72305 การศกึษาชวีติครอบครวัและชมุชน2

72401 ระบบครอบครัวไทยและ

 ความหลากหลายในสังคมโลก

ปลาย ปลาย 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ 1 เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นเท่านั้น

 2 เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายเท่านั้น
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4.	 สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

1 ต้น

ปลาย 72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

ปลาย 72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต

72203 การจดัการทรพัยากรครอบครวัและ

 ชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

 มนุษย์และครอบครัว

2 ต้น 72201 ครอบครัวศึกษา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72301 พัฒนาการวัยรุ่น

72302 นโยบายและกฎหมาย

 เก่ียวกับครอบครัว

72401 ระบบครอบครัวไทยและ

 ความหลากหลายในสังคมโลก

2 ต้น 10151 ไทยศึกษา

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ

72202 พัฒนาการวัยเด็ก

ปลาย 72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

72304 สวัสดิการสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศกึษาชวีติครอบครวัและชมุชน

ปลาย -----	 ชุดวิชาเฉพาะเลือก 3 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

72204 เศรษฐกิจครอบครัว

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

72304 สวัสดกิารสงัคมและการจดัการ

 บริการสำาหรับครอบครัว

72305 การศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน
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ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี

ที่
ภาค

สำาหรับนักศึกษา

ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

3 ต้น 3 ต้น 72201 ครอบครัวศึกษา

72402 ประสบการณ์วิชาชีพ

 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

-----	 ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

10103 ทักษะชีวิต   

10111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

10121 อารยธรรมมนุษย์   

10131 สังคมมนุษย์   

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต   

10151 ไทยศึกษา   

10152 ไทยกับสังคมโลก   

10161 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   

10162 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน   

71101 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ  

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ 

71202 โภชนาการมนุษย์ 

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร 

71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร* 

71206 พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและการคุม้ครองด้านอาหารและโภชนาการ 

71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ* 

71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร 

71312 สถิติพ้ืนฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ 

71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร 

71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 

71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา
ภาค

ต้น

ภาค

ปลาย

ภาค

พิเศษ

71317 โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพ

และการควบคุมนำ้าหนัก


71411 อาหารและโภชนบำาบัด 

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร 

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์   

71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร 

72101 จิตวิทยาเพ่ือการดำารงชีวิต 

72201 ครอบครัวศึกษา 

72202 พัฒนาการวัยเด็ก 

72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิต 

72204 เศรษฐกิจครอบครัว 

72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 

72301 พัฒนาการวัยรุ่น 

72302 นโยบายและกฎหมายเก่ียวกับครอบครัว 

72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว 

72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 

72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก 

72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว   

หมายเหตุข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย

 * เป็นชุดวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
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10103	 ทักษะชีวิต	 	 (6	หน่วยกิต)

 Life Skills

	 วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้มทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใช้เทคโนโลยีในการดำาเนินชวิีต

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	 	 (6	หน่วยกิต)

 English for Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่สำาคัญ

3.  เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน

สถานการณ์ต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
โครงสร้าง ศัพท์ และสำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121	 อารยธรรมมนุษย์	 		 (6	หน่วยกิต)

 Human Civilization

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม

2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน

3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

รายละเอียดของชุดวิชา
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น  

ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131	 สังคมมนุษย์	 		 (6	หน่วยกิต)

 Human Society

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชน และสังคม

2.  เพื่อให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัด

ระเบียบสังคมมนุษย์

3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

คำาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและ

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย 

เศรษฐกิจและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อการจดัระเบยีบสงัคมมนุษย์ ปญัหาสงัคมและแนวทางแก้ไข การเสรมิสรา้ง

สังคมที่ดี

10141	 วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต	 	 (6	หน่วยกิต)

 Science, Technology and Environment for Life

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์

3.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งมนษุยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

4. เพ่ือใหม้คีวามรูใ้นการประยุกตวิ์ทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและคณิตศาสตรใ์นชวิีตประจำาวัน

5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพอนามัยและโภชนาการการประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำารงชีวิต
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10151	 ไทยศึกษา		 (6	หน่วยกิต)
 Thai Studies
	 วัตถุประสงค์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเปน็ไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม

2. เพื่อให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิต

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152	 ไทยกับสังคมโลก	 	 (6	หน่วยกิต)
 Thailand and the World Community
	 วัตถุประสงค์

1.  เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ แนวโน้ม ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก

3.  เพื่อให้นำาความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ 

ทั้งทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

คำาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ท่ีส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10161	 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	 	 (6	หน่วยกิต)
 Thai for Communication
	 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้

คำาอธิบายชุดวิชา
ความสำาคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใช้ถ้อยคำา ประโยค สำานวน 

โวหาร การพฒันาทกัษะการฟงั การพดู การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

การใช้ภาษาในการดำาเนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้
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10162	 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร		 	 (6	หน่วยกิต)

 Chinese for Communication

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องระบบเสียงภาษาจีนกลางสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (HànyÛ Pïnyïn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้

2.  เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำาศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค

และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน

3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำาวัน

คำาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์  

พินอิน (HànyÛ Pïnyïn) คำาศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำาวัน โครงสร้าง

ทางไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10164	 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 	 (6	หน่วยกิต)

 Society and Culture in the ASEAN Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน

2. เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน

3. เพื่อให้เข้าใจสภาพสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน

4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก 

สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์

ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลก

71101	 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ	 (6	หน่วยกิต)

 Fundamental Sciences for Food and Nutrition

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางเคมีสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาสำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์สำาหรับงานอาหารและโภชนาการ

4. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในงานอาหารและโภชนาการ



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 73

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการพื้นฐานทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารและ

โภชนาการ ที่เป็นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอะตอมและโมเลกุลของสาร การจำาแนกสาร สถานะ และสมบัติทาง

กายภาพของสสาร ของผสม การเตรยีมสารละลาย กรด-เบส สารประกอบคารบ์อนและนนั-ไฮโดรคารบ์อน 

ปฏกิริยิาเคมทีีท่ำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ในอาหาร สารชวีโมเลกลุและเมแทบอลซิมึ ความรูพ้ืน้ฐาน

เกี่ยวกับเซลล์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม อาชีวอนามัยและการยศาสตร์

เบื้องต้น ฟิสิกส์พื้นฐานและการทำางานของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในงานอาหารและโภชนาการ

71200	 มนุษย์กับระบบนิเวศ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Human and Ecosystem

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับระบบนิเวศ

2.  เพ่ือให้มีความเข้าใจ ความเช่ือมโยงของวิถีการดำาเนินชีวิตของมนุษย์กับระบบมนุษยนิเวศ

3.  เพื่อสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบและคุณค่าของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับระบบนิเวศ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับระบบมนุษยนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ (ครอบครัว 

ชุมชน/สังคม ประเทศ โลก) ในมิติที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรและ

การจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศ กลไกสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ การสร้างจิตสำานึกและความ 

รับผิดชอบต่อการรักษาสมดุลของระบบมนุษยนิเวศ การสร้างระบบคุณค่าความเป็นมนุษย์และความเป็นไทย

71202	 โภชนาการมนุษย์	 	 (6	หน่วยกิต)

 Human Nutrition

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร ความสมดุลของพลังงาน และโภชนาการกับการ

ดำารงชีวิต

2.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการ และหลักการให้คำาแนะนำา ด้านโภชนาการสำาหรับ

ครอบครัว

3.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของโภชนาการกับชีวิตในช่วงวัย

ต่างๆ และการประเมินภาวะโภชนาการ

4. เพื่อให้มีความสามารถในการนำาความรู้ด้านโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจำาวัน
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เรื่องโภชนาการกับพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี ความต้องการพลังงานและสารอาหาร

ในวงจรชีวิตมนุษย์ สารอาหาร ความสมดุลของพลังงานกับการดำารงชีวิต ความปลอดภัยของอาหารและ

การเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ความเข้าใจในความต้องการและสารอาหารในวงจรชีวิตมนุษย์ 

ความรู้ด้านโภชนศาสตร์สำาหรับครอบครัวและหลักการให้คำาแนะนำาด้านโภชนาการครอบครัว โภชนาการ

สำาหรับช่วงวัยต่างๆ ของชีวิต และบุคคลภาวะพิเศษ เช่น นักกีฬา หญิงตั้งครรภ์ และการประเมินภาวะ

โภชนาการของบุคคล

71203	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น	 	 (6	หน่วยกิต)

 Basic Food Science and Technology

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่มี

ต่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุดิบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อคุณภาพ

อาหาร เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารใหม่และอาหารฟังก์ชัน

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบรรจุอาหารและวัสดุที่ใช้ในการทำา 

บรรจุภัณฑ์อาหาร และการสุขาภิบาลอาหาร

คำาอธิบายชุดวิชา
ความสำาคญัของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถดุบิอาหาร  

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ ที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร 

เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร อาหารใหม่ อาหารฟังก์ชัน การบรรจุอาหาร 

บรรจุภัณฑ์อาหารและฉลากอาหาร และการสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

71204	 โภชนศึกษาและการสื่อสาร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Nutrition Education and Communication

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการให้โภชนศึกษาและการสื่อสาร

2.  เพ่ือใหม้คีวามรูแ้ละความเข้าใจกลไกการให้การศกึษาและการสือ่สารเพ่ือการปรบัเปลีย่น 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการ
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คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการโภชนศึกษาและการสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้ความรู้เรื่องอาหาร

และโภชนาการในห่วงโซ่อาหาร สถานการณ์สื่อในปัจจุบันกับอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหาร หลักการ ประเภท และ 

วิธีการให้การศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ 

สภาพแวดล้อมของสื่อและการใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมายและการสร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสม องค์ประกอบ 

การสือ่สารเกีย่วกบัความเขา้ใจ ความดงึดดูใจ การยอมรบัและการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การใหค้ำาปรกึษา

ทางด้านอาหารและโภชนาการ การสร้างทีมงานเพื่อการให้การศึกษาและการสื่อสาร

71205	 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Chemistry and Microbiology

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่สำาคัญใน

เมแทบอลิซึมของร่างกาย

2.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบ

สำาคัญในอาหารทุกประเภท

3.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาหารต่อการเกิดความผิดปกติของร่างกายใน

ทางชีวเคมี และสารพิษในอาหาร

4.  เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางเคมขีองอาหารในการผลติและการเกบ็

รักษา

5.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีบทบาทสำาคัญในอาหาร การเสื่อมเสียของ

อาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร

6.  เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารทางเคมี ทางจุลชีววิทยา 

และทางกายภาพ

คำาอธิบายชุดวิชา
สารอาหารไดแ้ก ่คารโ์บไฮเดรต โปรตนี ลพิดิ วติามนิ เกลอืแร ่และนำา้ทีม่บีทบาทตอ่สขุภาพ

และที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญในอาหาร สารชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่มีความสำาคัญทางชีวเคมี เช่น ฮอร์โมน  

สารไฟโตเคมิคอล สารพิษในอาหาร อาหารกับความผิดปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ

อาหารในการผลิตและการเก็บรักษา จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา และยีสต์ท่ีมีความสำาคัญต่อการเกิดโทษ

และการใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารทางเคมี ทางจุลชีววิทยา และ

ทางกายภาพ
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71206	 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ	 (6	หนว่ยกติ)

 Consumer Behavior and Protection in Food and Nutrition

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร และหาแนวทาง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

4. เพื่อให้มีความรู้ที่จำาเป็นต่อการผลิตและการบริโภคอาหารที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี

5.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเกีย่วกบัอาหาร ฉลากอาหาร การคุม้ครองผูบ้รโิภค 

และสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ เจตคติ และ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี พฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล ชุมชน และสังคม แนวทางการผลิตและการบริโภค

อาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี พลังผู้บริโภคกับสิทธิด้านอาหารและโภชนาการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับอาหาร ฉลากอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตลอดจนการสือ่สารเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคทีเ่หมาะสม

71207	 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ	 (6	หน่วยกิต)

 Principle and Applications of Nutrition Assessment Methodology

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินทางโภชนาการ

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการของการประเมินโภชนาการชุมชน

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการการประเมินทางโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วย

4. เพื่อให้สามารถประเมินภาวะโภชนาการได้

คำาอธิบายชุดวิชา
บทบาทและความสำาคัญของกระบวนการประเมินทางโภชนาการ การวัดสัดส่วนร่างกาย 

การประเมินทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ การประเมินทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ การ

ประเมินอาหารบริโภค การประเมินโภชนาการชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต์วิธีการ

ประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะของร่างกาย เพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกันและ

การรักษา
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71311	 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Production and Processing Technologies

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้หลักการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร

2.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตอาหารและ

กระจายอาหาร

3.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ใน

การถนอมและแปรรูปอาหาร

4. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร

5. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการวางแผนการผลิตอาหาร

คำาอธิบายชุดวิชา
การจัดการและการวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การ

ผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ การขนส่ง และการจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ

ในอุตสาหกรรมอาหาร การสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร

การเตรียมวัตถุดิบสำาหรับการแปรรูปอาหาร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและวิธีการ 

การแปรรูปอาหาร ในระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม นวัตกรรมด้านการแปรรูปอาหาร  

ผลกระทบของการแปรรปูอาหารต่อคณุภาพของผลติภัณฑ์อาหาร การจดัการการผลติอาหารท่ีไมก่่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร 

71312	 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ		 (6	หนว่ยกติ)

 Basic Statistics and Applications in Food and Nutrition

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางสถิติในงานอาหารและโภชนาการได้

2. เพื่อให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสถิติพื้นฐานได้

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนาได้

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมานได้

5. เพ่ือให้สามารถอธิบายหลกัการนำาเสนอผลการคน้พบทางสถิตแิละนยัสำาคญัทางสถิตไิด้

6. เพื่อให้สามารถแปลผลทางสถิติในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการได้

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักสถิติพื้นฐานในงานอาหารและโภชนาการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ศาสตร์ทางสถิติพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ความรู้และความ

เข้าใจในการวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในงานอาหารและโภชนาการ สถิติที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร หลักการนำาเสนอผลการค้นพบทางสถิติและนัยสำาคัญทางสถิติ การแปลผลทางสถิติในงานวิจัย

ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
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71313	 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร		 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Hygiene and Safety Management

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความสำาคัญของสุขลักษณะอาหาร และสถานการณ์ด้าน

ความปลอดภัยในอาหาร

2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัอนัตรายในอาหาร สาเหตขุองการปนเปือ้นและผลตอ่สขุภาพ

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร

4.  เพ่ือใหส้ามารถนำาความรูด้้านการจดัการสขุลักษณะอาหารมาประยุกตใ์ช้ในอตุสาหกรรม

อาหารและการบริการอาหาร

คำาอธิบายชุดวิชา
ความสำาคัญของสุขลักษณะอาหาร สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในอาหารของไทยและ

ในระดับสากล อันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร การปนเปื้อนในอาหารกับการเจ็บ

ป่วย การจัดการความเสี่ยง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริการ 

(การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในอาหารและการจัดการอาหารตลอดจน

ห่วงโซ่การผลิต) การจัดการที่ดีในการเกษตร การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี และการปฏิบัติการที่ดีในโรงงาน

และระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในสถานประกอบการด้านอาหารทั้งอุตสาหกรรมอาหาร

และการบริการอาหาร

71314	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Product Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจการวิจัยและพัฒนาข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  

รวมถึงหลักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

3. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการในการทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์

4. เพื่อให้รู้และเข้าใจกฎหมายและระเบียบ เพื่อการกล่าวอ้างและคุ้มครองผลิตภัณฑ์

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและความสำาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างแนวความคิดและการ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร พฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนา

สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ

ทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

อาหารกอ่นออกสูต่ลาด การทดสอบผลติภณัฑอ์าหารในตลาด กฎหมายทรพัยส์นิทางปญัญา การออกแบบ

และการสร้างฉลากอาหาร มิติทางวัฒนธรรมที่นำามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
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71315	 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food and Nutritional Management in the Elderly

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการสูงวัยและประสิทธิภาพ 

การทำางานของระบบร่างกายที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในผู้สูงวัย

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการสารอาหารและการได้รับสารอาหาร

ของผู้สูงวัย

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ไปใช้ในด้านการคัดกรอง ประเมิน และวินิจฉัยภาวะ 

ทุพโภชนาการของผู้สูงอายุ

4.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการให้คำาแนะนำาด้านอาหาร โภชนาการ และ

การออกกำาลังกาย สำาหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย

5.  เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูด้า้นการจดัการอาหารเพือ่โภชนาการสำาหรบัการดแูลผูส้งูอายุ

แบบองค์รวม 

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีการสูงวัยและประสิทธิภาพระบบการทำางานของร่างกายเกี่ยวกับอาหาร 

โภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประชากรผู้สูงอายุ การศึกษากลไกของ

โภชนาการและสุขภาพในผู้สูงอายุ การคัดกรอง การประเมิน และการวินิจฉัยภาวะทุพโภชนาการของ 

ผู้สูงอายุ การกำาหนดอาหารแลกเปลี่ยนและการจัดอาหารสำาหรับผู้สูงอายุ โภชนบำาบัดและการสร้างเสริม 

สุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม อายุรศาสตร์ชะลอวัยด้วยอาหาร โภชนาการ และการออกกำาลังกาย

ในผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์โภชนาการศึกษาและการให้คำาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเข้าถึงผู้ใหญ ่

วัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมและจัดการเพื่อความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

71316	 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ	 	 (6	หน่วยกิต)

 Physiology and Nutritional Biochemistry

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้โครงสร้างและคุณสมบัติของสารอาหาร

2.  เพื่อให้รู้และเข้าใจวิถีเมแทบอลิซึมของสารอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่สำาคัญ

ของร่างกาย

3.  เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจบทบาทของอวยัวะตา่งๆ ในการรกัษาดลุยภาพของสารอาหารภายใน

ร่างกาย 

4. เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทของฮอร์โมนและสารอาหารในการควบคุมการใช้สารอาหาร

5. เพื่อให้รู้และเข้าใจความผิดปกติทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมสารอาหาร

6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีในการบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยา
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คำาอธิบายชุดวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของสารอาหาร วิถีเมแทบอลิซึมของสาร

อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อย การดูดซึมและการใช้สารอาหารภายในร่างกาย บทบาททางเมแทบอลิก 

และสรีรวิทยาของสารอาหาร บทบาทของฮอร์โมนในกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร  

ความผิดปกติทางสรีรวิทยาต่อการใช้และการควบคุมสมดุลของสารอาหารและสารชีวโมเลกุลในร่างกาย 

การประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยา

71317	 โภชนาการกบัการออกกำาลงักายเพือ่สุขภาพและการควบคุมนำา้หนกั	(6	หนว่ยกิต)

 Nutrition and Exercise for Health and Weight Control

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดการใช้หลักการสมดุลโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี

2. เพ่ือให้รู้และเข้าใจแนวทางการวางแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางกาย

3. เพ่ือให้รู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการในการดูแลและควบคุมนำา้หนัก

4. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการสำาหรับการออกกำาลังกาย 

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิและหลกัการดา้นโภชนาการทีเ่กีย่วกบัสขุภาพ การวางแผนการบรโิภค การเลอืกซือ้

อาหารและการประกอบอาหารเพือ่การมสีขุภาพทีด่ ีการประยกุตค์วามรูท้างโภชนาการสำาหรบัการควบคมุ 

นำ้าหนักและการออกกำาลังกายสำาหรับกลุ่มวัยและสภาวะร่างกายต่างๆ

71411	 อาหารและโภชนบำาบัด	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food and Nutrition Therapy

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่ถูกใช้ในการให้โภชนบำาบัดแก่ผู้ป่วยและ

ผู้ที่มีภาวะพิเศษ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีระที่มีผลต่อการบริโภคอาหาร 

และแนวทางการให้โภชนบำาบัดแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆ

3.  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจข้ันตอนการประเมินภาวะโภชนาการ การให้คำาปรึกษาทาง

โภชนาการ การวางแผน การให้โภชนบำาบดั และการตดิตามผลทีเ่หมาะกับผูป้ว่ยแตล่ะโรค 

ได้

คำาอธิบายชุดวิชา
ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการใหโ้ภชนบำาบดั รายการอาหารแลกเปลีย่นและอาหารเฉพาะโรค 

การเปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยาอนัเนือ่งมาจากโรคและผลตอ่ความตอ้งการอาหารทีเ่ปลีย่นไป ความสมัพนัธ์

ระหวา่งโภชนาการกบัโรคตา่งๆ การกนิอาหารเพือ่ปอ้งกนั ชะลอความรนุแรง และรกัษาโรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั 

การให้โภชนบำาบัดในผู้ป่วยติดเชื้อ ผ่าตัด และขาดสารอาหาร บทบาทและหน้าที่ของนักกำาหนดอาหาร
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และนักโภชนาการต่อการดูแลผู้ป่วย การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนให้โภชนบำาบัด การให้ 

คำาปรึกษาทางโภชนาการ และการติดตามผลภาวะโภชนาการ

71414	 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Food Quality Control and Assurance

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

2.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเทคนิควิธีของการควบคุมคุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา 

และทางประสาทสัมผัส

3.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติและ 

การคุ้มครองผู้บริโภค

4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารเพื่อการประกันคุณภาพ

5.  เพ่ือใหรู้แ้ละเข้าใจระบบการบรหิารคณุภาพและการบรูณาการมาตรฐานในอตุสาหกรรม

อาหาร

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ 

แผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพด้วยวิธีการ

ทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัส

ความสำาคัญของมาตรฐานอาหาร การกำาหนดมาตรฐานอาหารในประเทศและการกำาหนด

มาตรฐานอาหารในระดบัสากล มาตรฐานระบบการบรหิารคณุภาพ มาตรฐานระบบการบรหิารสิง่แวดลอ้ม 

แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการมาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับประเทศและการส่งออก

71415	 การจัดบริการอาหารในสถาบัน	 	 (6	หน่วยกิต)

 Food Service Management in Institutions

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจในการจัดการบริการอาหาร

2. เพื่อให้สามารถจัดการการบริการอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล และโรงแรม

3. เพื่อให้สามารถดำาเนินการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบต่างๆ

คำาอธิบายชุดวิชา
หลักการพื้นฐานการจัดบริการอาหารในธุรกิจบริการอาหารประเภทต่างๆ การควบคุม

คุณภาพในการจัดบริการอาหารให้ได้มาตรฐานและการประเมินผล
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71416	 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร	โภชนาการ	และการประยุกต์		 (6	หนว่ยกติ)

 Professional Experience in Food, Nutrition and Applications

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป  

การจัดการและการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สุขลักษณะและ 

ความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร

2.  เพ่ือให้สามารถบูรณาการการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ การจัด

รายการอาหารตามหลักโภชนาการ การใช้อาหารเพ่ือการป้องกันและการบำาบัดโรค 

และการสือ่สารเพ่ือสง่เสรมิพฤตกิรรมทางโภชนาการทีพึ่งประสงคใ์ห้แก่ชมุชนและสังคม 

รวมทัง้มกีารสง่เสรมิและปอ้งกันสขุภาพ ทำาให้เกิดความมัน่คงดา้นอาหารและโภชนาการ

3.  เพือ่สรา้งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมในการดำาเนนิงานการประกอบการทางดา้นอาหาร

และโภชนาการ

คำาอธิบายชุดวิชา
การบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป การจัดการและการ

ควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่

การผลิตและการบริการอาหาร 

การบูรณาการการประเมินและการเฝ้าระวังภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการ

อาหารตามหลักโภชนาการ การใช้อาหารเพื่อการป้องกันและบำาบัดโรค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่พึงประสงค์ให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้ง

การนำาคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาใช้ในการดำาเนินงานและการประกอบการทางด้านอาหารและ

โภชนาการ การประยุกต์กฎหมายอาหารและหลักทางเศรษฐศาสตร์กับการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจัยที่ 

ส่งผลให้ประสบความสำาเร็จในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ

71417	 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร	 	 (6	หน่วยกิต)

 Principles of Food and Restaurant Business Managements

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะเฉพาะของธุรกิจอาหารและ

ธุรกิจร้านอาหาร

2.  เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีดำาเนินงานธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร 

ตั้งแต่การจัดการ วัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิตหรือประกอบอาหาร และการคิด

คำานวณต้นทุน

3.  เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจอาหาร

และร้านอาหาร
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4.  เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและการประยกุตใ์ชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการ

และพัฒนาธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดการวางแผนและการจัดการธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร ขอบข่ายของธุรกิจ

ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิตหรือประกอบอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารหรือ

หลักการจัดอาหารสากล การคิดคำานวณต้นทุน แนวทางการพัฒนาธุรกิจ หลักการตลาด การส่งเสริม 

การตลาดและการประชาสัมพันธ์ หลักการด้านสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร 

คอมพิวเตอรแ์ละซอฟแวรเ์พ่ือการจดัการงานดา้นอาหารและโภชนาการ และการใชข้อ้มลูเพ่ือการตดัสนิใจ

และการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร

72101		 จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต	 	 (6	หน่วยกิต)

 Psychology for Living

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์

2.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง

และสมาชิกครอบครัวในการดำารงชีวิตประจำาวัน

3.  เพือ่ใหส้ามารถนำาความรูค้วามเขา้ใจทางจติวทิยามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันางานอาชพี

และการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมมนุษย์ หลักและวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์และความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ กระบวนการ

คิดและการเรียนรู้ เจตคติ แรงจูงใจ ภาษาและทักษะการสื่อสาร ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ สุขภาพจิต

และการจดัการอารมณ ์และการปรบัตวั พฤตกิรรมเบีย่งเบนและการแกป้ญัหา พฤตกิรรมทางสงัคมมนษุย ์

ตลอดจนการนำาจติวทิยามาใชใ้นการพฒันาชวีติครอบครวั การงานอาชพี และการอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสงัคม

72201	 ครอบครัวศึกษา	 	 (6	หน่วยกิต)

 Family Studies 

	 วัตถุประสงค์	
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ครอบครัวไทย ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเพื่อ 

ความเข้าใจครอบครัวไทย

2.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในมิติต่างๆ ของครอบครัวศึกษาในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว

3.  เพื่อให้สามารถนำาความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ของครอบครัว ชุมชนและสังคม
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คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์และแนวโน้มของครอบครัวไทย แนวคิดและทฤษฎีเพื่อความเข้าใจครอบครัว

ไทย โครงสรา้งครอบครวัไทยและการหนา้ทีค่รอบครวั พฒันาการครอบครวัไทย ครอบครวักบักระบวนการ

เรียนรู้และการขัดเกลาทางสังคม ระบคุณค่าและภูมิปัญญาครอบครัว ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว 

การสร้างครอบครัวอบอุ่น การเรียนรู้บทบาทของการเป็นบิดามารดา ครอบครัวกับการสื่อสารและ 

การเลือกบริโภคสื่อ สุขภาวะครอบครัว ครอบครัวกับปัญหาชีวิตและการปรับตัว ครอบครัวกับการเรียนรู้

การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาในสงัคม หลกัศาสนาเพือ่การดำาเนนิชวีติ ตลอดจนปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิ

ครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม

72202	 พัฒนาการวัยเด็ก	 	 (6	หน่วยกิต)

 Child Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงอายุ 

และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดเูดก็แตล่ะชว่งอาย ุและการสง่เสรมิ

พฒันาการเดก็ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเดก็แตล่ะชว่งอาย ุตลอดจนการแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมเด็ก

3.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการอบรม 

เลี้ยงดูเด็กแต่ละช่วงอายุ เพื่อการพัฒนางานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ ความ

เชื่อต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก พัฒนาการและการเจริญเติบโตทุกๆ ด้านของเด็กในแต่ละช่วง

อายุ นับตั้งแต่การตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

เด็กแต่ละช่วงอายุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กในช่วงอายุต่างๆ การประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแต่ละอายุ ตลอดจนแนวทางป้องกันและ

แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา

72203	 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต	 (6	หนว่ยกติ)

 Family and Community Resources Management for the Quality of Life

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัว

และชุมชน

2.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจดัการทรพัยากรครอบครวั

และชุมชนในการจัดการทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกครอบครัว

ทุกรุ่นอายุ
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3.  เพื่อให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงสวัสดิการ

สังคมในทุกด้าน

4.  เพือ่ใหส้ามารถประยกุตค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการจดัการทรพัยากรครอบครวั

และชุมชนในการพัฒนางานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน คุณภาพชีวิต

กับการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การจัดการทรัพยากรครอบครัวด้านเวลา แรงงาน เงิน  

รวมถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิต การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัว ได้แก่  

การศึกษา สุขภาพ และการงานอาชีพ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพ่ือการพัฒนา 

ชมุชน ทนุทางสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงสภาวการณใ์นสงัคม ตลอดจน 

การเข้าถึงสวัสดิการสังคมในทุกด้าน

72204	 เศรษฐกิจครอบครัว	 	 (6	หน่วยกิต)

 Family Economy

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว และ

พฤติกรรมผู้บริโภค

2.  เพื่อให้สามารถจัดการเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจรชีวิตครอบครัวได้ 

3.  เพื่อให้สามารถกำาหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว และนำาความรู้ด้าน 

การเงินไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวได้

4.  เพื่อให้สามารถจัดเศรษฐกิจของครอบครัวได้ในสถานการณ์ที่มีภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของครอบครัว แนวคิดพื้นฐานในการประกอบธุรกิจครอบครัว 

พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค การกำาหนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว ตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงและตามวงจรชวีติครอบครวั การจดังบประมาณและบญัชคีรวัเรอืน การจดัการทรพัยส์นิ

และการเงินของครอบครัว สถาบันการเงินและธนาคาร การออม การลงทุน การภาษี การประกันความ

เสี่ยง การจัดการการเงินและการบริโภคของครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และภาวะวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ
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72205	 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว	 (6	หน่วยกิต)

 Statistics and Research in Human and Family Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนา 

การมนุษย์และครอบครัว

3.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ผลงานการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวได้ทั้งใน

การดำาเนินชีวิตและการทำางาน

คำาอธิบายชุดวิชา
สถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกบ็รวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การวจิยั การแจกแจงความถี ่

การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

สหสัมพันธ์และการถดถอย หลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว  

การประยุกต์สถิติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

72301	 พัฒนาการวัยรุ่น	 	 (6	หน่วยกิต)

 Adolescent Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงอายุของวัยรุ่น

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมวัยรุ่นและการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น

แต่ละช่วงอายุ

3.  เพื่อให้นำาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม

พัฒนาการทุกด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่นในแต่ละช่วงอายุ

4.  เพื่อสามารถวางแนวทางส่งเสริมความรับผิดชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น รวมถึง 

การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรมของวยัรุน่ ตลอดจนการคุม้ครองเดก็และเยาวชน

คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์ของวัยรุ่นในสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น การเจริญ

เติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้านของวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น 

ทั้งปัจจัยภายในส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม รวมถึงเพื่อน และสื่อ สัมพันธภาพของวัยรุ่นกับพ่อและแม่ 

ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น เช่น ปัญหาการใช้เวลาว่างและนันทนาการของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด 

เพศศึกษาในวัยรุ่น ตลอดจนการส่งเสริมความรับผิดชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น
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72302	 นโยบาย	และกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว	 	 (6	หน่วยกิต)

 Policies and Laws Related to Family

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบาย แผน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัครอบครวั

2.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 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 รูจ้กัสทิธแิละการใชส้ทิธ ิ

การปกป้องสิทธิตามกฎหมาย การรู้จักหน้าที่และการทำาหน้าที่ตามกฎหมาย การดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ภายใต้แนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายที่มี

ต่อการดำาเนินชีวิตของสมาชิกครอบครัว

72303	 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ			 (6	หน่วยกิต)

 Adult Development and Aging

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของ 

วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบริบทแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

3.  สามารถนำาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในชีวิตประจำาวัน

คำาอธิบายชุดวิชา
สภาพการณ์บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของ

วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ความหมายและธรรมชาติของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครอบครัว  

การแต่งงาน การเป็นบิดามารดา การอาชีพและการทำางาน ความสัมพันธ์และบทบาทของผู้ใหญ่และ 

ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวกับการจัดการภาวะวิกฤตในชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

รวมทั้งการเตรียมตัวก่อนเข้าวัยเกษียณอายุ และการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
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72304	 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว	 (6	หน่วยกิต)

 Social Welfare and Family Services Management

	 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสวสัดกิารสงัคมสำาหรบัครอบครวั

2.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการบริการสำาหรับ

ครอบครัว

3.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึง  

และ/หรือการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำาหรับ

ครอบครัว

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ความหมายและรูปแบบของสวัสดิการสังคม 

หน่วยงานและกลไกที่จัดสวัสดิการสังคม การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหา 

อุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย รวมทั้งแนวคิด ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของการจัด

สำาหรับครอบครัว หลักการจัดการบริการสำาหรับครอบครัว การดำาเนินการจัดตั้งสถานให้บริการสำาหรับ

ครอบครัว

72305	 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน	 	 (6	หน่วยกิต)

 Family Life and Community Study

	 วัตถุประสงค์
1.  เพ่ือให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับการศกึษาชวิีตครอบครวัและชมุชน

2. เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนได้

3.  เพื่อให้สามารถนำาเสนอแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนได้

4. เพื่อให้สามารถเขียนรายงานจากการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชนได้

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน แนวทางการศึกษาเก่ียวกับ

ชีวิตครอบครัวและชุมชน จรรยาบรรณและจริยธรรมในการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในชุมชนกับการเปลี่ยนแปลง การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตครอบครัว 

และชุมชนกับการประกอบอาชีพ ศาสนา การศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการและสาธารณูปโภคของ

รัฐ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและชุมชน การวิเคราะห์สภาพการณ์และการเขียนรายงาน

เกีย่วกบัชวีติครอบครวัและชมุชน การเขยีนโครงงานเพือ่การสง่เสรมิความเขม้แขง็ของครอบครวัและชมุชน 

การเสนอแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการเสนอนโยบาย 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนในระดับท้องถิ่น
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72401	 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก	 	 (6	หนว่ยกติ)

 Thai Family System and Diversity in Global Perspectives

	 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบครอบครัว

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบครอบครัวไทยและครอบครัวที่ต่างวัฒนธรรม

3. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระบบครอบครัวไทยและครอบครัวที่ต่างวัฒนธรรมได้

4.  เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบครอบครัวไทยและระบบ

ครอบครัวต่างวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้

คำาอธิบายชุดวิชา
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัระบบครอบครวั ความหลากหลายทางสงัคมและวฒันธรรมของ

ครอบครัว ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบครอบครัวไทยในแต่ละภูมิภาค 

ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายทางศาสนา 

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ความหลากหลายทางเพศ และระบบครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ ระบบ

ครอบครัวกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับระบบครอบครัวไทย และระบบครอบครัวของกลุ่ม

ประเทศที่ต่างวัฒนธรรมกับครอบครัวไทย ระบบครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

72402	 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว	 (6	หน่วยกิต)

 Professional Experiences in Human and Family Development

	 วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคม และสามารถนำาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

2.  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ภาวะผู้นำา ทักษะและประสบการณ์การทำางานร่วมกัน

ผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

3.  เพื่อให้สามารถศึกษาผลงานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวและนำาความรู้ไป

เผยแพร่สู่สังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว 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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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์(ทุกหลักสูตร)

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชา

ตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบตัร หรอืในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบตัร ปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า 

(ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2562) ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชา

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(1)  ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

(2)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซำ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน

(3)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำาหนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

(5)  ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ

องค์กรวิชาชีพกำาหนด

ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ

ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้

 1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา

 2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์

 3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

 4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ

 5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน

 6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน

 7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

 8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1

 10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1

 11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 12. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

 13. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2

 14. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล

 15. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ

 16. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
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 17. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2

 18. ชุดวิชา 14422 การนำาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล

 19. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำาหรับวิทยุกระจายเสียง

 20. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

 21. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

 22. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

 23. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำาหรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์

 24. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/ผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์

 25. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/

    การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์

 26. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/

    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

 27. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น

 28. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/

    การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง

 29. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

 30. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา

 31. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 32. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์

 33. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน

 34. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน

 35. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก

 36. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา

 37. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา

 38. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน

 39. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน

 40. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก

 41. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา

 42. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา

 43. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 44. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา

 45. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
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 46. ชุดวิชา 21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา

 47. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย

 48. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์

 49. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

 50. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา

 51. ชุดวิชา 21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา

 52. ชุดวิชา 21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา

 53. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา

 54. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 55. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

 56. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ

 57. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์

 58. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำาหรับครู

 59. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำาหรับครู

 60. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำาหรับครู

 61. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำาหรับครู

 62. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน

 63. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี

 64. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์

 65. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น

 66. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา

 67. ชุดวิชา 22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา

 68. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ

 69. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น

 70. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

 71. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำาหรับครู

 72. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำาหรับครู

 73. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำาหรับครู

 74. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำาหรับครู

 75. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 76. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต

 77. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น

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

 80. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา

 81. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำาหรับโรงเรียนและชุมชน

 82. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย

 83. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสำาหรับครู

 84. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสำาหรับครู

 85. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำาหรับครู

 86. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำาหรับครู

 87. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา

 88. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำาหรับครู

 89. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำาหรับครู

 90. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา

 91. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์

 92. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1

 93. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2

 94. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์

 95. ชุดวิชา 22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล

 96. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำานวน

 97. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน

 98. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 99. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์

100. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์

101. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ

102. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข้อสอบ

103. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

104. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 

105. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการโครงการเพื่องานก่อสร้าง

106. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัติการวางแผนงานก่อสร้าง

107. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัติการสำารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร้าง

108. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการงานสนามในงานก่อสร้าง

109. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัติการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

110. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัติการจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
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111. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ และ

    การจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

112. ชุดวิชา 32480 การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

113. ชุดวิชา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมคัคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

114. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสำาหรับการบริหารการปกครองท้องที่

115. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด

116. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสำาหรับนักปกครองท้องที่

117. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท้องที่

118. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์ และที่ดินสำาหรับนักปกครองท้องที่

119. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำาหรับนักปกครองท้องที่

120. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร

    ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

121. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสำาหรับนักปกครองท้องที่

122. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สำาหรับนักปกครองท้องที่

123. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน

    การบริหารการปกครองท้องที่

124. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช

125. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำาหรับพยาบาล

126. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 127. ชุดวิชา 51109   การพยาบาลพื้นฐาน และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

128. ชุดวิชา   51110   การพยาบาลผู้ใหญ่

129. ชุดวิชา   51111   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

130. ชุดวิชา   51207   การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

131. ชุดวิชา   51208   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

132. ชุดวิชา   51209   การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น การฝึกปฏิบัติการพยาบาล

133. ชุดวิชา   51210   การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 1

134. ชุดวิชา   51211   การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

135. ชุดวิชา   51212   การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ์ และการฝกึปฏิบตักิารพยาบาล 2 

 136. ชุดวิชา   51309   การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์

137. ชุดวิชา   51311    การพยาบาลอนามยัชมุชน การรกัษาโรคเบือ้งตน้ และการฝกึปฏบิตัิ

การพยาบาล

138. ชุดวิชา   51312   การพยาบาลผู้สูงอายุ และการฝึกปฏิบัติการพยาบาล

139. ชุดวิชา   51313   การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่เลือกสรร
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140. ชุดวิชา 52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน

141. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบำาบัดโรคเบื้องต้น

142. ชุดวิชา 52405 การฝึกงานวิชาชีพและสาธารณสุขในชุมชน

143. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน

144. ชุดวิชา 54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

145. ชุดวิชา 54121 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

146. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

147. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย

148. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

149. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสำาหรับการแพทย์แผนไทย

150. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย 

151. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1

152. ชุดวิชา 55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

153. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย

154. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1

155. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2

156. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

157. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1

158. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2

159. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย

160. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์

161. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2

162. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

163. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์แผนไทย

164. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม

165. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

  (สำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูรวชิาเอกอาหารโภชนาการและการประยกุต์สามารถลงทะเบยีน

เรียนชุดวิชานี้ได้)

166. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ

  (สำาหรบันกัศกึษาหลกัสตูรวชิาเอกอาหารโภชนาการและการประยกุต์สามารถลงทะเบยีน

เรียนชุดวิชานี้ได้)

167. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร

168. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
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169. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

170. ชุดวิชา 72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน

171. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้

172. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก

173. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

174. ชุดวิชา 93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช

175. ชุดวิชา 93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์

176. ชุดวิชา 96401 ระบบสำานักงานอัตโนมัติ

177. ชุดวิชา 96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

178. ชุดวิชา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้

179. ชุดวิชา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

180. ชุดวิชา 96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

181. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์

182. ชุดวิชา 97315 เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำารุงรักษาในอุตสาหกรรม/

     เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต

183. ชุดวิชา 97316  เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ

     กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

184. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

185. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

186. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์

187. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีก่อนพิมพ์

188. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ

189. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พ้ืนลึก การพิมพ์พ้ืนฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด

190. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์

191. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม

192. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป

193. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์

194. ชุดวิชา 99311 ระบบสำานักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

195. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย

196. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

197. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ

198. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ

199. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การควบคุมคุณภาพและการประกัน
 คุณภาพอาหาร

Food Quality Control and Assurance 71414

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 เพื่อคุณภาพชีวิต

Family and Community Resources 
 Management or the Quality of Life

72203

การจัดการทางอาหารและโภชนาการ
 ในผู้สูงอายุ

Food and Nutritional Management in 
 the Elderly

71315

การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัย
 อาหาร

Food Hygiene and Safety Management 71313

การจัดบริการอาหารในสถาบัน Food Service Management in Institutions 71415

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Product Development 71314

การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน Family Life and Community Study 72305

ครอบครัวศึกษา Family Studies 72201

เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร Food Chemisty and Microbiology 71205

จิตวิทยาเพื่อการดำารงชีวิต Psychology for Living 72101

ทักษะชีวิต Life Skills 10103

เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร Food Production and Processing 
 Technologies

71311

ไทยกับสังคมโลก Thailand and the World Community 10152

ไทยศึกษา Thai Studies 10151

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว Policies and Laws Related to Family 72302

ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และ 
 ครอบครัว 

Professional Experiences in Human and  
 Family Development

72402

ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ 
 และการประยุกต์

Professional Experience in Food, 
 Nutrition and Applications

71416

พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครอง
 ด้านอาหารและโภชนาการ

Consumer Behavior and Protection in  
 Food and Nutrition

71206

พัฒนาการวัยเด็ก Child Development 72202

พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ Adult Development and Aging 72303

พัฒนาการวัยรุ่น Adolescent Development 72301

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร Chinese for Communication 10162

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 10161

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication 10111

โภชนศึกษาและการสื่อสาร Nutrition Education and Communication 71204

โภชนาการกับการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
 และการควบคุมนำ้าหนัก

Nutrition and Exercise for Health  
 and Weight Control

71317

โภชนาการมนุษย์ Human Nutrition 71202

มนุษย์กับระบบนิเวศ Human and Ecosystem 71200

ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลาย
 ในสังคมโลก

Thai Family System and Diversity in  
 Global Perspectives

72401

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 เพื่อชีวิต 

Science, Technology and Environment 
 for Life 

10141

วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับงานอาหาร
 และโภชนาการ

Fundamental Sciences for Food and 
 Nutrition

71101

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 เบื้องต้น

Basic Food Science and Technology 71203

เศรษฐกิจครอบครัว Family Economy 72204

สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหาร
 และโภชนาการ

Basic Statistics and Application in Food 
 and Nutrition

71312

สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์
 และครอบครัว

Statistics and Research in Human and  
 Family Development

72205

สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ Physiology and Nutritional Biochemistry 71316

สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ
 สำาหรับครอบครัว

Social Welfare and Family Services 
 Management

72304

สังคมมนุษย์ Human Society 10131

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน Society and Culture in the ASEAN 
 Community

10164

หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร Principles of Food and Restaurant 
 Business Management

71417

หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทาง 
 โภชนาการ

Principle and Applications of Nutrition  
 Assessment Methodology

71207

อารยธรรมมนุษย์ Human Civilization 10121

อาหารและโภชนบำาบัด Food and Nutrition Therapy 71411
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ที่ปรึกษา
 อาจารย์ ดร.สายน้ำาผึ้ง  ทองใส

 รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด  ทองรินทร์

 
บรรณาธิการ
 อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา  เมธีกุล

 อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์  ลีสุขสวัสดิ์ 

 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

 นางสาวเบญจมาศ  นนทรักษ์

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2564

ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

 - ผ่านถนนติวานนท์

  33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)

 - ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

  รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)  

  รถปรับอากาศ 150 166 356

  

2. รถตู้โดยสาร

 ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 ปากเกร็ด - มีนบุรี

 ปากเกร็ด - จตุจักร

 ปากเกร็ด - ราม 1

 ปากเกร็ด - สีลม

 ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)

 เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 เมืองทอง - ราม 1

 เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน



สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ฝพส.สว.976

ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ. แหล่งการศึกษา ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำากัด

หลักสูตรการศึกษา


