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ความรู้เกี่ยวกับ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
1. 	หลักการและเหตุผล

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท ี่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ก ำ�หนดพันธกิจ
การพัฒนาประเทศไทยไว้ว ่า มุ่งส ู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร ่วมกัน” ภายใต้แ นวปฏิบัติข อง “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ส่วนหนึ่งของพันธกิจระบุว่า (1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน
มีสุขภาพที่ดี อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความมั่นคงในการดำ�รงชีวิตอย่าง
มีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2) เสริมสร้าง
เศรษฐกิจใ ห้ม คี ณ
ุ ภาพ เสถียรภาพ และเป็นธ รรม มุง่ ป รับโ ครงสร้างเศรษฐกิจข องประเทศให้ส ามารถแข่งขัน
ได้ มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดล้อมในยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานการบริหาร
เศรษฐกิจส ่วนรวมอย่างมีป ระสิทธิภาพ (3) ดำ�รงความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติแ ละคุณภาพสิ่งแ วดล้อม สร้างสนับสนุนใ ห้ช ุมชนมอี งค์ค วามรูแ้ ละสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อคุ้มครองงานทรัพยากร คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ปรับแ บบแผนการผลิตแ ละการบริโภคทเี่ ป็นม ติ รกบั ส ิง่ แ วดล้อม สาขาวชิ ามนุษยนเิ วศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้จัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามพันธกิจ
ข้างต้นใ นด้านการพัฒนาคุณภาพคน ชุมชน และสังคมไทย ตลอดจนการพัฒนาและการสร้างงานอาชีพ
ซึ่งบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์ส ำ�คัญของสาขาวิช าฯ
แม้ ว่ า ป ระเทศไทยจ ะไ ด้ ชื่ อ ว่ า มี ท รั พ ยากรอ าหารห ลากห ลายแ ละอุ ด มส มบู ร ณ์ แต่ จ าก
ร ายงานก ารสำ � รวจภ าวะอ าหารแ ละโ ภชนาการข องป ระเทศไทยโ ดยก รมอ นามั ย ล่ า สุ ด  พบว่ า
คนไ ทยยั ง เ ผชิ ญ กั บ ปั ญ หาโ ภชนาการที่ ซั บ ซ้ อ นใ นทุ ก ก ลุ่ ม อ ายุ ตั้ ง แต่ ท ารก เด็ ก วั ย รุ่ น วั ย ทำ � งาน
จนถึงวัยผู้สูงอายุ ปัญหาทุพโภชนาการแม้ว่าในปัจจุบันลดน้อยลงแต่ก็ยังพบอยู่และส่งผลกระทบ
ต่ อ ค รอบครั ว แ ละสั ง คม เช่ น การข าดโ ปรตี น แ ละกำ � ลั ง ง านใ นท ารกแ ละเ ด็ ก การข าดธ าตุ เ หล็ ก
และไอโอดีนในวัยต่างๆ ขณะเดียวกันวิถีชีวิตและการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไทยจาก
สาเหตุต ่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรีบเร่งในการดำ�เนินชีวิต การไม่ให้ความสำ�คัญและการขาดความรู้ในการ
เลือกอาหารที่เป็นป ระโยชน์ในชีวิตป ระจำ�วัน การพึ่งพาอาหารจากระบบการตลาดมากยิ่งข ึ้น ประกอบกับ
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวัฒนธรรมต่างๆ จากต่างประเทศ เหล่านี้ส่งผลให้สถานการณ์ของปัญหา
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโ ภชนาการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแ ละเริ่มท วีค วามรุนแรงขึ้น จะเห็นไ ด้จ ากปัญหา
โภชนาการที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องทำ�ให้สมดุลของสารอาหารเสียไป นำ�ไปสู่การเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บซ งึ่ ท วีข นึ้ อ ย่างรวดเร็วใ นทกุ เพศและวยั ทีส่ �ำ คัญไ ด้แก่ โรคหวั ใจและหลอดเลือด โรคอว้ น โรคเบาหวาน
โรคความดันโ ลหิตส ูง และโรคมะเร็งบ างชนิด นอกจากนีค้ วามไม่ป ลอดภัยใ นอาหารกย็ ังเป็นส าเหตุส ำ�คัญ
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ประการหนึ่งข องความเจ็บป ่วยของคนไทยและยังค งเป็นป ัญหาที่ท วีค วามสำ�คัญย ิ่งข ึ้นไ ม่ย ิ่งห ย่อนไปกว่า
ปัญหาด้านโภชนาการ ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการเชิงลึกจะสามารถนำ�มาใช้
ในงานด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นการสร้างรากฐานสำ�คัญของคุณภาพชีวิตที่ดี
สำ�หรับอ าหารในดา้ นการแปรรูปเพือ่ ก ารถนอมรกั ษาหรือเพือ่ ก ารสร้างผลิตภัณฑ์ใ หม่ท มี่ มี ลู ค่าเพิม่
รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจอาหารทั้งในระดับอุตสาหกรรมครัวเรือน
ระดับ SMEs และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาโดยตลอด กล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจของประเทศสูงมาก อย่างไรก็ตามธุรกิจอาหารทุกระดับยังคงมี
ปัญหาหลายประการ ที่ส ำ�คัญป ระการหนึ่งก ็ค ือ ผู้ป ระกอบการที่ไ ม่มีฐ านความรู้ใ นด้านการแปรรูปอาหาร
อย่างพอเพียงโดยขาดความรู้ในด้านการดำ�เนินธุรกิจอาหารอย่างครบวงจร ในอันที่จะสามารถแข่งขันได้
ประกอบกับในวงการอุตสาหกรรมอาหารยังขาดบุคลากรหรือมีบุคลากรแต่ไม่มีสมรรถนะเท่าที่ควร
ในการจัดการ อาทิ การผลิต การควบคุมค ุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อาหาร สุขลักษณะ
และความปลอดภัยใ นอาหาร ฯลฯ ดังน ั้นหากผูท้ ีอ่ ยูใ่ นวงการนีท้ ุกร ะดับม คี วามรูค้ วามสามารถในกิจกรรม
ต่างๆ ของการแปรรูปและการจัดการ และนำ�มาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินงานก็จะทำ�ให้ธุรกิจอาหาร
ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สาขาวชิ ามนุษยนเิ วศศาสตร์ เห็นวา่ ระบบการศกึ ษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช
สามารถเปิดโอกาสให้แ ก่ผ สู้ นใจทป่ี ระสงค์จะศกึ ษาในเรือ่ งของอาหารและโภชนาการได้ม คี วามรเู้ ชิงบรู ณาก าร
ด้านโภชนาการและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เพื่อนำ�มาใช้ในการประกอบอาชีพและการ
พัฒนาอาชีพอ ย่างมปี ระสิทธิภาพด้วยจิตสำ�นึกท ีม่ คี ุณธรรม จริยธรรมต่อส ังคม อีกท ั้งย ังส ามารถใช้ใ นการ
ดำ�เนินช ีวิตท ั้งข องตนเองและครอบครัว อันจ ะส่งผ ลโดยรวมต่อก ารมีค ุณภาพชีวิตข องคนไทย มีส ุขภาพที่
แข็งแรง อายุย ืนยาว และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากนัน้ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ยงั เป็นสถาบันการศึกษาหลักด้านทางไกลทีจ่ ดั การศึกษา
เพือ่ การพัฒนามนุษย์และครอบครัว โดยมีปรัชญาว่า “การจัดการศึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
นับเป็นการวางรากฐานที่สำ�คัญที่สุดในการพัฒนาคน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวทุก
ช่วงวัย เพื่อความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอันนำ�ไปสู่สังคมที่มีคุณภาพในทุกมิติ” หลักสูตรนี้นับเป็น
อีกหลักสูตรหนึง่ ของสาขาวิชาฯ ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีผ่ า่ นมาและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทีม่ งุ่ เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพือ่ ให้สงั คม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง องค์ความรู้
และประสบการณ์จากหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว สามารถนำ�ไปประยุกต์เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตัง้ แต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม นับเป็นหลักสูตร
ที่มุ่งสร้างรากฐานของประเทศด้านการพัฒนาคน ครอบครัว และสังคมให้มั่นคงและยั่งยืนโดยตรง
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
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หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต แขนงวิ ช าวิ ท ยาการอาหารและโภชนาการ วิ ช าเอกอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณา
อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) สภามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

2. 	วัตถุประสงค์

2.1 	วัตถุประสงค์ทั่วไป
1) เพื่อจัดการศึกษาให้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและ
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
2) เพือ่ ผ ลิตบ คุ ลากรทม่ี คี วามรคู้ วามสามารถและคุณธรรมในการด�ำ เนินงานด้านการจัดการ
เพือ่ การพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพชวี ติ ข องคน ครอบครัว การประกอบธรุ กิจ และการประกอบอาชีพอ สิ ระ ให้ส อดคล้อง
กับความต้องการแรงงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
3) เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด ้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
4) เพื่อบริการวิชาการสู่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร โภชนาการ และพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว ให้แ ก่ประชาชนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลและสื่ออื่นๆ
5) เพื่อท ำ�นุบ ำ�รุงศ ิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ข องความเป็นไ ทยผ่านวิชาการด้านอาหาร
โภชนาการ และพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
2.2 	วัตถุประสงค์เฉพาะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทางวิชาการ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ความ
เชีย่ วชาญ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง ตลอดจนการประยุกต์
องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการให้กับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน
2) สามารถนำ�ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ในครอบครัว ชุมชน สถาบัน
และสังคม
3) สามารถสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมและเต็มภาคภูมิ
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว มีวัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตและเข้าใจครอบครัว
ในบริบทต่างๆ ตลอดจนมีความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
2) เป็นนักพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า คิด และ
วิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม
3) เป็นนักพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวทีส่ ามารถประยุกต์ความรูแ้ ละประสบการณ์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการทำ�งานในวิชาชีพเกี่ยวกับพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพ
อิสระอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
1) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร
2) เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในงานด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์และวางแผนงานด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารได้อย่างเหมาะสม
4) เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพธุรกิจร้านอาหาร

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยส โุ ขทัยธ รรมาธิร าช ได้แ ต่งต ง้ั ค ณะกรรมการทป่ี รึกษาประจำ�สาขาวชิ ามนุษยนเิ วศศาสตร์
เพื่อท ำ�หน้าทีพ่ ิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับม าตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอนการวัดผล
และการบริการทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
กรรมการ
4) อาจารย์พึงพิศ ดุลยพัชร์
กรรมการ
5) อาจารย์วัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการ
6) อาจารย์สุภาวดี หาญเมธี
กรรมการ
7) อาจารย์สุวรรณี คำ�มั่น
กรรมการ
8) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน
กรรมการ
9) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทน
กรรมการ
10) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
กรรมการ
11) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เลขานุการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์)
12) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (อาจารย์อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์)
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4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัย
หรือส ภาวิชาการมอบหมาย ดังม ีรายนามต่อไ ปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ป ระกายรัตน์ ภัทรธิติ
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์อ รวินท์ เลาหรัชตะนันท์
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
กรรมการ
7) อาจารย์อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์
เลขานุการ
8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา)

5.  คณาจารย์ประจำ�ห ลักสูตร

5.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
ศรชัย สินสุวรรณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศศิมน ปรีดา, รองศาสตราจารย์
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีท างอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำ�อาง สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive
Medicine and Nutrition) University of Queensland
อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
อรวินท์ เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา),
M.A. (Education Psychology),
Ph.D. (Family and Child Ecology)
Michigan State University
ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์
ร.บ., M.S. (Family Relations & Child Development)
Oklahoma State University
พูนสุข เวชวิฐาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.,
Ph.D. (Family Social Science)
University of Minnesota
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รัชนีกร โชติชัยสถิตย์, รองศาสตราจารย์ ดร.

น.บ., น.ม., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม), Ph.D., Charles Sturt University
เอมอร จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., คศ.ม., ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
5.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.บ., ศษ.บ., บธ.บ., วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วศินา จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A. Spécialité Biolgie
Appliquée à la Nutrition et aux Bioindustries
Option Nutriton, Docteur de I’Université de Nancy I
(Alimentation Nutrition) (mention très honorable)
สำ�อาง สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive
Medicine and Nutrition) University of Queensland
สุรีย์ เข็มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ., วท.ม. (โภชนศาสตร์), บธ.ม. (การจัดการทัว่ ไป),
Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing)
Victoria University
อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
อรวินท์ เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.  คณาจารย์ประจำ�ส าขาวิชา

กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา),
M.A. (Educational Psychology),
Ph.D. (Family and Child Ecology)
Michigan State University
จิตตินันท์ เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ดร.
วท.บ. (เกียรตินิยม), M.S. (Child Development),
Ph.D. (Human Development and Family Studies)
(Honour) Iowa State University
ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์
ร.บ., M.S. (Family Relations & Child
Development) Oklahoma State University
พูนสุข เวชวิฐาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.,
Ph.D. (Family Social Science)
University of Minnesota

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

รัชนีกร โชติชัยสถิตย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศรชัย สินสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศศิมน ปรีดา, รองศาสตราจารย์
สายนํ้าผึ้ง ทองใส, อาจารย์
สำ�อาง สืบส มาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
สิริพิชญ์ วรรณภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์
อรวินท์ เลาหร ัชตนันท์, รองศาสตราจารย์
อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร.
เอมอร จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

7.  คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
พูนศิริ วัจนะภูมิ, รองศาสตราจารย์

วศินา จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.

7

น.บ., น.ม., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการ
ยุติธรรม), Ph.D., Charles Sturt University
วท.บ., วท.ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีท างอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and
Preventive Medicine and Nutrition)
University of Queensland
คศ.บ., คศ.ม., ศศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์ก ารอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์),
ปร.ด. (การศึกษาทางไกล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ., คศ.ม., ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ., Diploma (Food Resources Related to
Community Development),
M.S. (Human Settlements Planning)
Asian Institute of Technology
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A. Spécialité
Biologie Appliqúee à la Nutrition et aux 		
Bioindustries Option Nutrition, Docteur de 		
I’Université de Nancy I (Alimentation Nutrition)
(mention trés honorable)
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไ ด้เชิญค ณาจารย์ และผูท้ รงคณ
ุ วุฒจิ ากสถาบันก ารศกึ ษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน
ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

8.  หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
8.1		หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
		วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
8.2		หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
8.3		หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร (คาดว่าจะเปิดสอนในภาคต้น
		ปีการศึกษา 2562)

9.  การรับรองหลักสูตร

สำ � นั ก งาน ก.พ. ได้ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ข องผู้ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
แขนงวิ ช าวิ ท ยาการอาหารและโภชนาการ วิ ช าเอกอาหาร โภชนาการและการประยุ ก ต์ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจ
ร้านอาหาร แล้ว โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่า
คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

10. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา

10.1		นักศึกษาทุกคนควรเลือกศึกษาชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุตาม
หลักสูตรหรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำ�หนดหรือจะเลือกศึกษา
เพียงบางชุดวิชาก็ได้ ทัง้ นี้ ควรเลือกศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาบังคับ)
ก่อน แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
10.2		ชุ ด วิ ช าประสบการณ์ วิ ช าชี พ อาหาร โภชนาการและการประยุ ก ต์ และชุ ด วิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชา ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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10.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา
แต่ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา และชุดวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้
10.4 ขอให้นกั ศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนีเ้ ป็นคูม่ อื ในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณี
ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่แนะนำ�ไว้ ขอให้
นักศึกษาวางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชา
ในภาคการศึกษาต่างๆ และการตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียงชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
10.5		หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสื่อการสอนต่างๆ วิธีการ
ศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail
ตามที่อยู่นี้
				ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
				มหาวิทยาลัยโขทัยธรรมาธิราช
				ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
				อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
				โทรศัพท์ 0 2503 3573 หรือ 0 2504 8041 – 2
				โทรสาร 0 2503 3639 หรือ e-Mail: heoffice@stou.ac.th
10.6		หากนั ก ศึ ก ษามี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย นเรี ย น การเที ย บงานรายวิ ช า การโอน/
การเทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยน
คำ�นำ�หน้าชื่อ – ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การ
ลาออกจากการเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา
การขอรับใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่อง
การสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาจากสำ�นักทะเบียนและ
วัดผลได้โดยเขียนใบคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้
				สำ�นักทะเบียนและวัดผล
				มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
				ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
				อำ�เภอปากเกร็ด 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 แ บบฟอร์มใบคำ�ร้องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ข้างต้น นักศึกษาสามารถสำ�เนาแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากคู่มือนักศึกษา หรือ download
ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp
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รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำ�เร็จก ารศกึ ษาประโยคมธั ยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าต ามทกี่ ระทรวงศกึ ษาธิการ
รับรอง หรือ
2) สำ�เร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอน
ผลการศึกษาซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ หรือ
3) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ
4) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย
รับรอง
หมายเหตุ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 สาขาวิ ช าฯ ไม่ เ ปิ ด รั บ สมั ค รผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 3) - 4) ในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ อ าหาร
เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและโภชนาการ การถนอมและแปรรูปอาหาร สำ�หรับปีการศึกษาถัดไป
ขอให้ผู้ที่สนใจติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
1. สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ม.6 หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาจากการศึ ก ษานอกระบบหรือ
ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ปวส. หรื อ ปริ ญ ญาชั้น ใดชั้น หนึ่ง หรื อ เที ย บเท่ า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา   	
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
30 		
ข. หมวดวิชาเฉพาะ		
15
90 		
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21
126
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. 	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 บังคับ 3 ชุดวิชา
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		 และเลือก 1 ชุดว ิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10152 ไทยกับสังคมโลก
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10103 ทักษะชีวิต
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 2 ชุดวิชา 		
		 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
		 71202 โภชนาการมนุษย์
		 วิชาเฉพาะด้าน 13 ชุดวิชา
		 บังคับ 9 ชุดวิชา
		 71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับงานอาหารและโภชนาการ
		 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
		 71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
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หลักสูตรการศึกษา

71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ			
		 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
		 71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
		 71411 อาหารและโภชนบำ�บัด
		 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์*
		 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
		 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
		 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
		 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
		 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
		 กลุ่มวิชาโภชนาการ
		 บังคับ 3 ชุดวิชา
		 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
		 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
		 71317 โภชนาการกับการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน้ำ�หนัก
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
		 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
ค. 	หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและโภชนาการ
และการถนอมและแปรรูปอาหาร
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ		
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ชุดวิชา   	
4
10
1
15

หน่วยกิต
24 		
60
6
90

หมายเหตุ 	 * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. 	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา (60 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 1 ชุดวิชา
		 71202 โภชนาการมนุษย์
		 วิชาเฉพาะด้าน 9 ชุดวิชา
 	 บังคับ 5 ชุดวิชา
		 71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
		 71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
		 71411 อาหารและโภชนบำ�บัด
		 71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์*
		 71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร		
		 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
		 71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
		 71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
		 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
		 กลุ่มวิชาโภชนาการ
		 บังคับ 3 ชุดวิชา
		 71207 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
		 71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
		 71317 โภชนาการกับการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ และการควบคุมน�้ำหนัก
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 71315 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
		 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
หมายเหตุ 	 * เป็นชุดวิชาทีน่ กั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
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หลักสูตรการศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1. สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ม.6 หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ สำ � เร็ จ การศึ ก ษาจากการศึ ก ษานอกระบบ หรื อ
ศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ปวส. หรื อ ปริ ญ ญาชั้น ใดชั้น หนึ่ง หรื อ เที ย บเท่ า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

10151 ไทยศึกษา
1
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวิต
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับ
งานอาหารและโภชนาการ
2

ต้น

71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
71202 โภชนาการมนุษย์
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารเบื้องต้น

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 10111		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10141		 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
		 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
71101		 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับ
		 งานอาหารและโภชนาการ
2

ต้น

10151		 ไทยศึกษา
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131		 สังคมมนุษย์
10152		 ไทยกับสังคมโลก
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103		 ทักษะชีวิต
10121		 อารยธรรมมนุษย์
10164		 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในภาคการศึกษาต่างๆ

หมายเหตุ 	 * เป็นชุดว ชิ าทมี่ กี ารฝึกปฏิบตั เิ สริมทักษะ

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและ
การคุ้มครองด้านอาหารและ		
โภชนาการ
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและ
การคุ้มครองด้านอาหารและ		
โภชนาการ
71207 หลักการและการประยุกต์วิธี		
ประเมินทางโภชนาการ
3

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ทางอาหาร
71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
อาหาร
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71313 การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71313 การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยอาหาร
71317 โภชนาการกับการออก
กำ�ลังกายเพื่อสุขภาพและ
การควบคุมน้ำ�หนัก

ภาค
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71204		 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
71205		 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
71206		 พฤติกรรมผู้บริโภคและ
		 การคุ้มครองด้านอาหารและ		
		 โภชนาการ
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71204		 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
71206		 พฤติกรรมผู้บริโภคและ
		 การคุ้มครองด้านอาหารและ
		 โภชนาการ
71207		 หลักการและการประยุกต์วิธี		
		 ประเมินทางโภชนาการ
ต้น

71200		 มนุษย์กับระบบนิเวศ
71202		 โภชนาการมนุษย์
71203		 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 การอาหารเบื้องต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

18
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71314 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71411 อาหารและโภชนบำ�บัด
71414 การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71316 สรีรวิทยาและชีวเคมี
ทางโภชนาการ
71411 อาหารและโภชนบำ�บัด
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
71315 การจัดการทางอาหารและ		
โภชนาการในผู้สูงอายุ
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

4

ต้น

ปลาย

71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 		 4
โภชนาการและการประยุกต์
71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร		
และร้านอาหาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71314		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71411		 อาหารและโภชนบำ�บัด
71414		 การควบคุมคุณภาพและ
		 การประกันคุณภาพอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71316		 สรีรวิทยาและชีวเคมี
		 ทางโภชนาการ
71411		 อาหารและโภชนบำ�บัด
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
71315		 การจัดการทางอาหารและ		
		 โภชนาการในผู้สูงอายุ
71415		 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71311		 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
		 อาหาร
71312		 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
		 ในงานอาหารและโภชนาการ
71313		 การจัดการสุขลักษณะและ
		 ความปลอดภัยอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71312		 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
		 ในงานอาหารและโภชนาการ
71313		 การจัดการสุขลักษณะและ
		 ความปลอดภัยอาหาร
71317		 โภชนาการกับการออก
		 กำ�ลังกายเพื่อสุขภาพและ
		 การควบคุมน้ำ�หนัก

ปลาย 71416		 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 		
		 โภชนาการและการประยุกต์
71417		 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร		
		 และร้านอาหาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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2. สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร อาหารและโภชนาการ
และการถนอมและแปรรูปอาหาร
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาโภชนาการ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
71207 หลักการและการประยุกต์วิธี		
ประเมินทางโภชนาการ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
2

ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ทางอาหาร
71202 โภชนาการมนุษย์
71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
อาหาร
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
ในงานอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71202 โภชนาการมนุษย์
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71317 โภชนาการกับการ
ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน�้ำหนัก

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
กลุ่มวิชาโภชนาการ
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
71207 หลักการและการประยุกต์วิธี		
ประเมินทางโภชนาการ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ต้น

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71202 โภชนาการมนุษย์
71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป
อาหาร
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
ในงานอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71202 โภชนาการมนุษย์
71312 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71317 โภชนาการกับการ
ออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน�้ำหนัก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

20
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71314		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71411		 อาหารและโภชนบำ�บัด
71414		 การควบคุมคุณภาพและ
		 การประกันคุณภาพอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71316		 สรีรวิทยาและชีวเคมี
		 ทางโภชนาการ
71411		 อาหารและโภชนบำ�บัด
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
71315		 การจัดการทางอาหารและ		
		 โภชนาการในผู้สูงอายุ
71415		 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

3

ต้น

ปลาย

71313 การจัดการสุขลักษณะและ
3
ความปลอดภัยอาหาร
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 		
โภชนาการและการประยุกต์
71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร
และร้านอาหาร

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางอาหาร
71314		 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
71411		 อาหารและโภชนบำ�บัด
71414		 การควบคุมคุณภาพและ
		 การประกันคุณภาพอาหาร
กลุ่มวิชาโภชนาการ
71316		 สรีรวิทยาและชีวเคมี
		 ทางโภชนาการ
71411		 อาหารและโภชนบำ�บัด
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
71315		 การจัดการทางอาหารและ		
		 โภชนาการในผู้สูงอายุ
71415		 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
ต้น

71313 การจัดการสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยอาหาร
71416 ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร 		
โภชนาการและการประยุกต์
71417 หลักการจัดการธุรกิจอาหาร
และร้านอาหาร

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
Bachelor of Arts Program in Human and Family Development
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
ศศ.บ. (พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family Development)
B.A. (Human and Family Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำ�เร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง หรือ
3) สำ�เร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาชั้นใด
ชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

หมายเหตุ สาขาวิ ช าฯ ไม่ เ ปิ ด รั บ สมั ค รผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 3) โดยขอให้ ผู้ ส นใจติ ด ตามข่ า วการเปิ ด รั บ สมั ค รจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
30
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
16
96
ค หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
22
132
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)  
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 10103 ทักษะชีวิต
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา (96 หน่วยกิต)  
		 วิชาแกน 2 ชุดวิชา
		 71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
		 71202 โภชนาการมนุษย์
		 วิชาเฉพาะ 14 ชุดวิชา
		 บังคับ 13 ชุดวิชา	
		 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
		 72201 ครอบครัวศึกษา
		 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
		 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
		 72204 เศรษฐกิจครอบครัว
		
หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
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หลักสูตรการศึกษา

		 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
		 72301 พัฒนาการวัยรุ่น
		 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
		 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
		 72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำ�หรับครอบครัว
		 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
		 72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
		 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว*
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
		 15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 32302 การจัดการการตลาด
		 32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
		 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
		 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
ปี
ที่
1

2

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ต้น 10103			 ทักษะชีวิต
10141			 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
			 สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151			 ไทยศึกษา
ปลาย 10111			 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101			 จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131			 สังคมมนุษย์
10152			 ไทยกับสังคมโลก
ต้น 71200			 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72201			 ครอบครัวศึกษา
72202			 พัฒนาการวัยเด็ก
ปลาย 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว

3

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10111		 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
72101 จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131		 สังคมมนุษย์
10152		 ไทยกับสังคมโลก
2

ต้น

10103 ทักษะชีวิต
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10151 ไทยศึกษา

ปลาย 72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว

71202 โภชนาการมนุษย์
3 ต้น 71200		 มนุษย์กับระบบนิเวศ
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72201		 ครอบครัวศึกษา
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ
72202		 พัฒนาการวัยเด็ก
ครอบครัว
ปลาย 72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่
ปลาย 72303		 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และ
และผู้สูงอายุ
		 ผู้สูงอายุ
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
72304		 สวัสดิการสังคมและการจัดการ
บริการสำ�หรับครอบครัว
		 บริการสำ�หรับครอบครัว
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัว
72305		 การศึกษาชีวิตครอบครัว
		 และชุมชน
และชุมชน
ต้น

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
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หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

4

ต้น

72401 ระบบครอบครัวไทยและ
ความหลากหลายในสังคมโลก
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
32302 การจัดการการตลาด
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

4

ต้น

71202 โภชนาการมนุษย์
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ
ครอบครัว

ปลาย

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
11301 ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
32302 การจัดการการตลาด
32304 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
72401		 ระบบครอบครัวไทยและ
		 ความหลากหลายในสังคมโลก
72402		 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
		 มนุษย์และครอบครัว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ปี
ที่

ปลาย 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว

5

ต้น

5

ต้น

-----
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รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
คาดว่าจะเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562
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28

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
Certif icate Program in Restaurant Management

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ประกาศนียบัตรวิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
ป.วิชาการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
Certificate in Restaurant Management
Cert. in Restaurant Management

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการจัดการธุกิจร้านอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.3) หรื อ เที ย บเท่ า ตามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังส�ำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาค
การศึกษา หรือ
2) ส�ำเร็จการศึกษาชัน้ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง โดยมีอายุไม่ต�่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ
3) ส�ำเร็จการศึกษาชัน้ ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4) ส�ำเร็จการศึกษาชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5) ส�ำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
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29

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
หน่วยกิต
30
30

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา**
สำ�เร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

1

ต้น 10111			 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
71001			 หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
71002			 การจัดการดำ�เนินงาน
			 ร้านอาหาร

ต้น

ปลาย 71003			 เทคนิคการบริการในธุรกิจ		
			 ร้านอาหาร
71004			 เสริมประสบการณ์ธุรกิจ
			 ร้านอาหาร

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร
		ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** เปิดรับเฉพาะนักศึกษาภาคต้นเท่านั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาการจัดการธุกิจร้านอาหาร

(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา   	
หมวดวิชาเฉพาะ		
5
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
5
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 71001 หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
		 71002 การจัดการดำ�เนินงานร้านอาหาร
		 71003 เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร
		 71004 เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

30

หลักสูตรการศึกษา

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ทักษะชีวิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 		
อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
การสื่อสารกับการพัฒนา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
การจัดการการตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
การจัดการดำ�เนินงานร้านอาหาร
เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร
เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำ�หรับงานอาหารและโภชนาการ

ภาค
ต้น

10103
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10164
11301
15337
30201
32302
32304
32403
33412
71001
71002
71003
71004
71101

20111001
20111002
20111003
20111004
20111005
20111006
20111007
20111011
20143001
21002010
20333001
20323401
20322009
20333301
20333303
10723001
10723002
10723003
10723004
20723014

71200

20702001 มนุษย์กับระบบนิเวศ



71202

20702002 โภชนาการมนุษย์



71203

20723002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น



71204
71205

20723015 โภชนศึกษาและการสื่อสาร		
20723016 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

ภาค ภาค
ปลาย พิเศษ
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รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
71206

รายชื่อชุดวิชา

71411
71414

20723017 พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหาร
และโภชนาการ
20723018 หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
20723019 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
20723020 สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหาร
และโภชนาการ
20723021 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
20723022 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
20723023 การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
20723024 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
20723025 โภชนาการกับการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ
และการควบคุมน้ำ�หนัก
20723009 อาหารและโภชนบำ�บัด
20723012 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

71415

20723013 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

71416
71417
72101
72201
72202
72203

20725001
20723026
20733001
20733002
20733003
20733004

72204
72205
72301
72302
72303
72304

20733005
20733006
20733007
20733008
20733009
20733010

71207
71311
71312
71313
71314
71315
71316
71317

ประสบการณ์วชิ าชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
ครอบครัวศึกษา
พัฒนาการวัยเด็ก
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
พัฒนาการวัยรุ่น
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำ�หรับครอบครัว

ภาค
ต้น
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ภาค ภาค
ปลาย พิเศษ
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หลักสูตรการศึกษา

รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
72305
72401
72402

รายชื่อชุดวิชา

ภาค
ต้น

20733011 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
20733012 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก 
20735001 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว              

ภาค ภาค
ปลาย พิเศษ





หมายเหตุ	ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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รายละเอียดชุดวิชา
10103
  	

ทักษะชีวิต 	
Life Skills
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มที กั ษะในการสือ่ สาร การแสวงหาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการดำ�เนินชีวติ
2. เพือ่ ให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
3. เพือ่ พัฒนาตนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ทั ก ษะในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม ความใฝ่ รู้ การแสวงหาและพั ฒ นาความรู้ การใช้
เทคโนโลยี การใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการ
อารมณ์และความเครียด ความเข้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม

10111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 	
English for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่สำ�คัญ
3. เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121

อารยธรรมมนุษย์์
Human Civilization
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

34

หลักสูตรการศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131

สังคมมนุษย์
Human Society
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม
2. เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจกลไกทางการเมื อ ง กฎหมาย เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
จัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ลั ก ษณะพื้ น ฐานของความเป็ น มนุ ษ ย์ การรวมตั ว เป็ น ชุ ม ชนและสั ง คม การกระจาย
และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง
กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
การเสริมสร้างสังคมที่ดี

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต  	
Science, Technology and Environment for Life
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
3. เพือ่ ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
4. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ใ นการประยุ ก ต์ วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละคณิ ต ศาสตร์ ใ นชี วิ ต
ประจำ�วัน
5. เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำ�นึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำ�รงชีวิต

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

10151

ไทยศึกษา
Thai Studies
วัตถุประสงค์

35

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ไทยในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คม ภาษาและ
วัฒนธรรม
2. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม

10152

ไทยกับสังคมโลก 	
Thailand and the World Community
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน้ ม ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่อให้นำ�ความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิติต่างๆ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่ นแปลงในสังคมโลก ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์
ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิติต่างๆ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม คุณธรรม จริยธรรม

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน                                           (6 หน่วยกิต)
Society and Culture in the ASEAN Community
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน
เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ

36

หลักสูตรการศึกษา

คำ�อธิบายชุดวิชา

ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์
ของอาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลก

11301

ภาษาอังกฤษสำ�หรับนักธุรกิจ
English for Business
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษใน
วงการธุรกิจ
2. เพือ่ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสือ่ สารในงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้กันทั่วไปในวงการธุรกิจ เพื่อประโยชน์ใน
การติดต่อสื่อสารและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

15337

การสื่อสารกับการพัฒนา
Communication and Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจแนวคิด ขอบข่าย ความหมาย ความสำ�คัญและพัฒนาการ
ของการสื่อสารกับการพัฒนา
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการวางแผนและการกำ�หนดยุทธวิธีการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนา
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำ�หลักและวิธีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในงาน
การพัฒนาและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิ ด ขอบข่ า ย ความหมาย ความสำ � คั ญ และพั ฒ นาการของการสื่ อ สารกั บ การ
พัฒนา การสื่อสารนวกรรม การวางแผนและการกำ�หนดยุทธวิธีของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ชุมชน สังคม ประเทศ ในด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
การนำ�หลักและวิธีการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนา และ
การสื่อสารชุมชน

30201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
Introduction to Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อรู้และเข้าใจความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายและพัฒนาการของวิชาการบริหาร
2. เพื่อรู้และเข้าใจปรัชญา ทฤษฎีแนวคิด แนววิธีการศึกษาและระเบียบวิธีวิเคราะห์
การบริหาร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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3. เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารกับวิชาอื่นๆ
4. เพื่อสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมายและสาระสำ�คัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหาร
ทฤษฎีและแนวคิดสำ�คัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหาร
รูปแบบต่างๆ โครงสร้างองค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบบริหารกับสภาพแวดล้อม รวมตลอดถึงศึกษาหลักปรัชญาการจัดองค์การ กลไก กระบวนการและ
กิจกรรมสำ�คัญในการบริหารงานโดยทั่วไป

32302

การจัดการการตลาด
(6 หน่วยกิต)
Marketing Management		
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจความสำ�คัญ บทบาท และแนวโน้มของการตลาดที่มีต่อธุรกิจและต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการตลาด
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
4. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
5. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความหมาย ความส�ำคัญ บทบาท และหน้าที่การตลาด ปรัชญา และแนวคิดการตลาด
ระบบการตลาด และระบบสารสนเทศการตลาด กระบวนการทางการตลาด แนวโน้มการตลาด และ
พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคทางการตลาด การวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการ การจัดการส่วนประสมการตลาด การวางแผน การด�ำเนินการ การควบคุม
การประเมินผลการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และจรรยาบรรณการตลาด

32304

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(6 หน่วยกิต)
Human Resource Management		
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์การ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ค�ำอธิบายชุดวิชา

หลักและแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบเขตและหน้าทีก่ ารบริหารทรัพยากรมนุษย์
โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนบุคลากร การจัดบุคคลเข้าท�ำงาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติ
งาน การจูงใจ การบริหารค่าตอบแทน ประโยชน์และบริการ วินัยและจรรยาวิชาชีพ สุขภาพ และความ
ปลอดภัย กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์กับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
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32403

หลักสูตรการศึกษา

พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
Human Behavior in Organizations
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ที่จะมีผลกระทบต่อองค์การ
และผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
2. เพื่ อ เข้ า ใจและอธิ บ ายทฤษฎี และแนวความคิ ด ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์
การจูงใจ และการสร้างขวัญในการปฏิบัติงาน

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ลักษณะ แนวคิดว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคล
กับกลุ่มบุคคล บุคคลกับองค์การ และระหว่างกลุ่มบุคคล อิทธิพลของพฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อองค์การ
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การประสานงานและการตั ด สิ น ใจ ทฤษฎี แ ละเทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การจู ง ใจ
มนุษยสัมพันธ์ และการสร้างขวัญ

33412

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Planning
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ ความเป็ น มา ความส�ำคั ญ แนวคิ ด หลั ก การ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจปั จ จั ย ที่ มี ส ่ ว นส�ำคั ญ และเทคนิ ค ในการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจสภาพ และปั ญ หาอุ ป สรรคในทางปฏิ บั ติ ต ลอดจน
แนวทางแก้ไข
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
5. เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
ไปประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความเป็นมา ความส�ำคัญ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและกระบวนการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญและเทคนิคในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สภาพและ
ปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตลอดจนแนวทางแก้ไข แนวโน้มการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
รวมทั้งการประยุกต์ใช้

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
Principle of Restaurant Business Management
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายของธุรกิจร้านอาหาร
3. เพื่อให้สามารถวางแนวทางพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและ
การประชาสัมพันธ์

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดการวางแผนและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ขอบข่ายของธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่
การจัดหาวัตถุดิบ หลักทั่วไปของกระบวนการผลิตและการบริการอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
จัดอาหารสากลและความต้องการของผู้บริโภค แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร หลักการตลาด การ
ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ หลักการเงินและบัญชี การจัดโครงสร้างองค์กร การพัฒนา
บุคลากรและสวัสดิการ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านธุรกิจร้านอาหาร

71002

การจัดการด�ำเนินงานร้านอาหาร
Restaurant Operations Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด�ำเนินงานร้านอาหาร
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนการจัดระบบการปฏิบัติงานและ
ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกอุปกรณ์ เครื่องใช้รวมถึงแนวทาง
การบ�ำรุงรักษา
4. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบประกันคุณภาพร้านอาหาร
5. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการด�ำเนินงานร้านอาหาร ระบบการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ การจัดท�ำงบประมาณ การควบคุมต้นทุน การจัดการสารสนเทศ งานวิศวกรรม
และซ่อมบ�ำรุง และงานสุขาภิบาลและความปลอดภัย รวมทั้งการจัดระบบการประสานงานของฝ่ายต่างๆ
การออกแบบรายการอาหาร การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เหมาะสมกับร้านอาหาร การดูแลรักษาอุปกรณ์
การตกแต่งร้านอาหาร การจัดการระบบประกันคุณภาพร้านอาหารและพัฒนาคุณภาพร้านอาหาร
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71003

หลักสูตรการศึกษา

เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร    	
Service Technique for Restaurant Business
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา
การบริการ
2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจร้านอาหาร
3. เพื่อให้สามารถน�ำความรู้มาประยุกต์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิ ด และทฤษฎี พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาการบริ ก าร พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคในธุ ร กิ จ ร้ า น
อาหาร บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ เทคนิคการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร เทคนิค
การแก้ปญ
ั หาให้ลกู ค้า จริยธรรมในงานบริการ การสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์ในงานบริการ การบริหาร
การบริการ การประเมินคุณภาพและแนวทางการแก้ปัญหา

71004

เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร
Cooperative Education in Restaurant Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ในฐานะผู ้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การประยุกต์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจร้านอาหารเข้าสู่ภาคปฏิบัติ แนวคิดในการพัฒนา
ธุรกิจร้านอาหาร กลวิธีในการส่งเสริมธุรกิจร้านอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจร้านอาหารและผู้บริโภค
จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจร้านอาหาร และปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลให้ประสบความ
ส�ำเร็จในการประกอบอาชีพ

71101

วิทยาศาสตร์พื้นฐานส�ำหรับงานอาหารและโภชนาการ
Fundamental Sciences for Food and Nutrition
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางเคมีส�ำหรับงานอาหารและโภชนาการ
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาและจุลชีววิทยาส�ำหรับงานอาหารและโภชนาการ
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ส�ำหรับงานอาหารและโภชนาการ
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในงานอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

41

ค�ำอธิบายชุดวิชา

หลั ก การพื้ น ฐานทางเคมี ชี ว วิ ท ยา และฟิ สิ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาตร์ อ าหารและ
โภชนาการ ที่ เ ป็ น พื้ น ฐานตั้ ง แต่ ร ะดั บ อะตอมและโมเลกุ ล ของสาร การจ�ำแนกสาร สถานะ และ
สมบัติทางกายภาพของสสารของผสม การเตรียมสารละลาย กรด-เบส สารประกอบคาร์บอนและ
นั น -ไฮโดรคาร์บ อน ปฎิกิริยาเคมีที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่า งๆ ในอาหาร สารชีวโมเลกุลและ
แมแทบอลิซึม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ พันธุกรรม จุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม
อาชีวอนามัยและการยศาสตร์เบื้องต้น ฟิสิกส์พื้นฐานและการท�ำงานของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
ที่ใช้ในงานด้านอาหารและโภชนาการ

71200

มนุษย์กับระบบนิเวศ
Human Being and Ecosystems
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์กับระบบนิเวศ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจ ความเชื่อมโยงของวิถีการด�ำเนินชีวิตของมนุษย์กับระบบนิเวศ
3. เพื่อสร้างความตระหนักต่อความรับผิดชอบและคุณค่าของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับระบบนิเวศ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศกับมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศ (ครอบครัว
ชุมชน/สังคม ประเทศ โลก) ในมิติที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ทรัพยากรและ
การจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศ เครื่องมือและกลไกการเสริมสร้างสมดุลระหว่างมนุษยกับระบบนิเวศ
การสร้างจิตส�ำนึกและความตระหนักในคุณค่าของระบบนิเวศ

71202

โภชนาการมนุษย์
Human Nutrition
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร ความสมดุลของพลังงาน และโภชนาการกับ
การด�ำรงชีวิต
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาการ และหลั ก การให้ ค�ำแนะน�ำ ด้ า นโภชนาการ
ส�ำหรับ ครอบครัว
3. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความส�ำคั ญ ของโภชนาการกั บ ชี วิ ต ใน
ช่วงวัยต่างๆ และการประเมินภาวะโภชนาการ
4. เพื่อให้มีความสามารถในการน�ำความรู้ด้านโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความรู้เรื่องโภชนาการกับพื้นฐานการมีสุขภาพที่ดี ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
ในวงจรชีวิตมนุษย์ สารอาหาร ความสมดุลของพลังงานกับการด�ำรงชีวิต ความปลอดภัยของอาหารและ
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หลักสูตรการศึกษา

การเลือกอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ ความเข้าใจในความต้องการและสารอาหารในวงจรชีวิตมนุษย์
ความรู้ด้านโภชนศาสตร์ส�ำหรับครอบครัวและหลักการให้ค�ำแนะน�ำด้านโภชนาการครอบครัว โภชนาการ
ส�ำหรับช่วงวัยต่างๆ ของชีวิต และบุคคลภาวะพิเศษ เช่น นักกีฬา หญิงตั้งครรภ์ และการประเมินภาวะ
โภชนาการของบุคคล

71203

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
Basic Food Science and Technology
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารและการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
คุณภาพของอาหาร
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูปอาหารด้วยกรรมวิธี
ต่างๆ รวมทั้งวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการท�ำบรรจุภัณฑ์อาหารและการสุขาภิบาลอาหาร
4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร และแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีที่
เกิดขึ้นกับอาหาร คุณภาพและการเสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมและแปรรูปอาหาร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกรรมวิธีต่างๆ วัตถุเจือปนอาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต

71204

โภชนศึกษาและการสื่อสาร
Nutrition Education and Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการให้โภชนศึกษาและการสื่อสาร
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจกลไกการให้ ก ารศึ ก ษาและการสื่ อ สารเพื่ อ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

หลักการโภชนศึกษาและการสื่อสาร พฤติกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้ความรู้เรื่องอาหาร
และโภชนาการในห่วงโซ่อาหาร สถานการณ์สื่อในปัจจุบันกับอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมการกินอาหาร หลักการ ประเภท และ
วิธีการให้การศึกษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์
สภาพแวดล้อมของสื่อและการใช้สื่อกับกลุ่มเป้าหมายและการสร้างสรรค์สื่อที่เหมาะสม องค์ประกอบ
การสือ่ สารเกีย่ วกับความเข้าใจ ความดึงดูดใจ การยอมรับและการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การให้ค �ำปรึกษา
ทางด้านอาหารและโภชนาการ การสร้างทีมงานเพื่อการให้การศึกษาและการสื่อสาร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

71205

เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Chemistry and Microbiology
วัตถุประสงค์

43

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารและสารชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่ส�ำคัญใน
เมแทบอลิซึมของร่างกาย
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติของสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญในอาหาร ทุกประเภท
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาหารต่อการเกิดความผิดปกติของร่างกาย
ใน ทางชีวเคมี และสารพิษในอาหาร
4. เพื่ อ ให้ รู ้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ข องอาหารในการผลิ ต และ
การเก็บรักษา
5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส�ำคัญในอาหาร การเสื่อมเสียของ
อาหารเนื่องจาก จุลินทรีย์ และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร
6. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารทางเคมี จุลชีววิทยา
และทางกายภาพ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

สารอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพดิ วิตามิน เกลือแร่ และนำ�้ ทีม่ บี ทบาทต่อสุขภาพ
และที่เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในอาหาร สารชีวโมเลกุลอื่นๆ ที่มีความส�ำคัญทางชีวเคมี เช่น ฮอร์โมน
สารไฟโตเคมิคอล สารพิษในอาหาร อาหารกับความผิดปกติของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของ
อาหารในการผลิตและการเก็บรักษาจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย รา และยีสต์ที่มีความส�ำคัญต่อการเกิด
โทษและการใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร การตรวจสอบและการวิเคราะห์อาหารทางเคมี ทางจุลชีววิทยา
และทางกายภาพ

71206

พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ (6 หน่วยกิต)
Consumer Behavior and Protection in Food and Nutrition
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เพื่อให้ใช้ความรู้ในการหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่
พึงประสงค์
5. เพื่อให้มีแนวทางการสร้างพลังของผู้บริโภคเพื่อการมีภาวะแวดล้อมด้านอาหารและ
โภชนาการที่เอื้อต่อสุขภาพที่ดี
6. เพื่อให้รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
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หลักสูตรการศึกษา

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล สมาชิกในสังคมและชุมชน หลักการและทฤษฎีพฤติกรรม
สุ ข ภาพ ความรู ้ เจตคติ และพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารเพื่ อ การมี สุ ข ภาพที่ ดี พลั ง ผู ้ บ ริ โ ภคกั บ
การสร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมด้านอาหารและโภชนาการที่เอื้อต่อสุขภาพ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่ บี ทบาทด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

71207

หลักการและการประยุกต์วิธีประเมินทางโภชนาการ
(6 หน่วยกิต)
Principle and Applications of Nutrition Assessment Methodology
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้รู้และเข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินทางโภชนาการ
เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการของการประเมินโภชนาการชุมชน
เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการการประเมินทางโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วย
เพื่อให้สามารถประเมินภาวะโภชนาการได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา

บทบาทและความส�ำคัญของกระบวนการประเมินทางโภชนาการ การวัดสัดส่วนร่างกาย
การประเมิ น ทางชี ว เคมี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โภชนาการ การประเมิ น ทางคลิ นิ ก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โภชนาการ
การประเมินอาหารบริโภค การประเมินโภชนาการชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร การประยุกต์วิธี
การประเมินภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและสภาวะของร่างกาย เพื่อการเฝ้าระวัง การป้องกัน
และการรักษา

71311

เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
Food Production and Processing Technologies
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้หลักการการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร
2. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตอาหารและ
กระจายอาหาร
3. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรและบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้
ในการถนอมและแปรรูปอาหาร
4. เพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร
5. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการวางแผนการผลิตอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การจั ด การและการวางแผนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมอาหาร ตั้ ง แต่ ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
การผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ การขนส่ง และการจัดการทรัพยากรทีใ่ ช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมอาหาร การสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ ส�ำหรั บ การแปรรู ป อาหาร อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและวิ ธี ก าร
การแปรรูปอาหาร ในระดับวิสาหกิจชุมชนและระดับอุตสาหกรรม นวัตกรรมด้านการแปรรูปอาหาร
ผลกระทบของการแปรรูปอาหารต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดการการผลิตอาหารทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตอาหาร

71312

สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหารและโภชนาการ
(6 หน่วยกิต)
Basic Statistics and Applications in Food and Nutrition
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางสถิติในงานอาหารและโภชนาการได้
เพื่อให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสถิติพื้นฐานได้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนาได้
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงอนุมานได้
เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการน�ำเสนอผลการค้นพบทางสถิติและนัยส�ำคัญทาง
สถิติได้
6. เพื่อให้สามารถแปลผลทางสถิติในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา

หลักสถิติพื้นฐานในงานอาหารและโภชนาการ ความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ศาสตร์ทางสถิติพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิตเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ความรู้และ
ความเข้ า ใจในการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นงานอาหารและโภชนาการสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์อาหาร หลักการน�ำเสนอผลการค้นพบทางสถิติและนัยส�ำคัญทางสถิติ การแปลผลทางสถิติ
ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

71313

การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
Food Hygiene and Safety Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความส�ำคัญของสุขลักษณะอาหาร และสถานการณ์ด้าน
ความปลอดภัยในอาหาร
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนและผลต่อ
สุขภาพ
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร
4. เพื่ อ ให้ ส ามารถน�ำความรู ้ ด ้ า นการจั ด การสุ ข ลั ก ษณะอาหารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความส�ำคัญของสุขลักษณะอาหาร สถานการณ์ด้านความปลอดภัยในอาหารของไทย
และในระดับสากล อันตรายในอาหาร สาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร การปนเปื้อนในอาหารกับ
การเจ็บป่วย การจัดการความเสี่ยง มาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและ
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หลักสูตรการศึกษา

การบริการ (การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยในอาหารและการจัดการอาหาร
ตลอดจนห่วงโซ่การผลิต) การจัดการที่ดีในการเกษตร การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี และการปฏิบัติการที่ดีใน
โรงงานและระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติในสถานประกอบการด้านอาหารทั้งอุตสาหกรรม
อาหารและการบริการอาหาร

71314

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจการวิจัยและพัฒนาข้อมูลและแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รวมถึงหลักการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวนการในการทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์
4. เพื่อให้รู้และเข้าใจกฎหมายและระเบียบ เพื่อการกล่าวอ้างและคุ้มครองผลิตภัณฑ์

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและความส�ำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสร้างแนวความคิดและการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร พฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนา
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกใช้ภาชนะบรรจุ สถิติที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การทดสอบและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
อาหารก่อนออกสูต่ ลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารในตลาด กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญา การออกแบบ
และการสร้างฉลากอาหาร มิติทางวัฒนธรรมที่น�ำมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

71315

การจัดการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
Food and Nutritional Management in the Elderly
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับ
ภาวะโภชนาการในผู้สูงวัย
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการให้ค�ำแนะน�ำด้านอาหารและโภชนาการส�ำหรับ
ผู้สูงวัยที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วย
3. เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ด้านอาหารและโภชนาการส�ำหรับผู้สูงวัยไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามวัย ปัญหาและปัจจัยการเกิดภาวะทุพโภชนาการใน
ผู้สูงอายุ ความต้องการสารอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ การจัดการบริการอาหารและโภชนาการในครอบครัว
องค์กรและชุมชน ความเชื่อกับการบริโภคอาหารตามกระแสในกลุ่มผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารและ
การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างยาและสภาวะโภชนาการในผู้สูง
อายุ การจัดการทางอาหารและโภชนาการส�ำหรับการป้องกันและดูแลผูส้ งู วัยทีป่ ระสบปัญหาสุขภาพต่างๆ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

71316

สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
Physiology and Nutritional Biochemistry
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้โครงสร้างและคุณสมบัติของสารอาหาร
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจวิถีเมแทบอลิซึมของสารอาหารซึ่งเป็นองค์ประกอบทางเคมีที่ส�ำคัญ
ของร่างกาย
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทของอวัยวะต่างๆ ในการรักษาดุลยภาพของสารอาหาร
ภายในร่างกาย
4. เพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทของฮอร์โมนและสารอาหารในการควบคุมการใช้สารอาหาร
5. เพื่อให้รู้และเข้าใจความผิดปกติทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมสารอาหาร
6. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีในการบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยา

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและคุณสมบัติของสารอาหาร วิถีเมแทบอลิซึมของสาร
อาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อย การดูดซึมและการใช้สารอาหารภายในร่างกาย บทบาททางเมแทบอลิก
และสรี ร วิ ท ยาของสารอาหาร บทบาทของฮอร์ โ มนในกระบวนการเมแทบอลิ ซึ ม ของสารอาหาร
ความผิดปกติทางสรีรวิทยาต่อการใช้และการควบคุมสมดุลของสารอาหารและสารชีวโมเลกุลในร่างกาย
การประยุกต์ใช้ค่าทางชีวเคมีบ่งชี้ความผิดปกติทางสรีรวิทยา

71317

โภชนาการกับการออกก�ำลังกายเพือ่ สุขภาพ และการควบคุมน�ำ้ หนัก  (6 หน่วยกิต)
Nutrition and Exercise for Health and Weight Control
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิดการใช้หลักการสมดุลโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจแนวทางการวางแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรม
ทางกาย
3. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการในการดูแลและควบคุม
น�้ำหนัก
4. เพื่อให้รู้ เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการส�ำหรับการออกก�ำลังกาย

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและหลักการด้านโภชนาการทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ การวางแผนการบริโภค การเลือกซือ้
อาหารและการประกอบอาหารเพือ่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี การประยุกต์ความรูท้ างโภชนาการส�ำหรับการควบคุม
น�้ำหนักและการออกก�ำลังกายส�ำหรับกลุ่มวัยและสภาวะร่างกายต่างๆ
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หลักสูตรการศึกษา

อาหารและโภชนบ�ำบัด
Food and Nutrition Therapy
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้ความต้องการสารอาหารของคนปกติที่มีภาวะพิเศษ และจัดอาหารให้บุคคล
ในภาวะต่างๆ ได้
2. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ของผู้ป่วย
3. เพื่อใช้ประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วย และวางแผนการใช้โภชนบ�ำบัดที่เหมาะสม
กับสภาพของผู้ป่วยได้

ค�ำอธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอาหารบ�ำบัดโรค ความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคต่างๆ และ
ข้อปฏิบัติในการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนที่มีภาวะโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคอ้วน โรคเบาหวาน
โรคไขมันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
เมื่ อ เกิ ด โรค การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้ป่ว ย บทบาทและหน้า ที่ของนักก�ำหนดอาหารและ
นักโภชนาการการประเมินภาวะโภชนาการของผูป้ ว่ ยและวางแผนการให้โภชนบ�ำบัด ควบคุม ดูแล แนะน�ำ
และการจัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยโรคและภาวะต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

71414

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
Food Quality Control and Assurance
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเทคนิควิธีของการควบคุมคุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา
และทางประสาทสัมผัส
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านอาหารที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติและ
การคุ้มครองผู้บริโภค
4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารเพื่อการประกันคุณภาพ
5. เพื่ อ ให้ รู ้ แ ละเข้ า ใจระบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพและการบู ร ณาการมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ
แผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพด้วยวิธีการ
ทางเคมี กายภาพ จุลชีววิทยา และทางประสาทสัมผัส
ความส�ำคัญของมาตรฐานอาหาร การก�ำหนดมาตรฐานอาหารในประเทศและการก�ำหนด
มาตรฐานอาหารในระดับสากล มาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ มาตรฐานระบบการบริหารสิง่ แวดล้อม
แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการมาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในระดับประเทศและการส่งออก

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

71415

การจัดบริการอาหารในสถาบัน
Food Service Management in Institutions
วัตถุประสงค์

49

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจในการจัดการบริการอาหาร
2. เพื่อให้สามารถจัดการการบริการอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล และโรงแรม
3. เพื่อให้สามารถด�ำเนินการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบต่างๆ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

หลักการพื้นฐานการจัดบริการอาหารในธุรกิจบริการอาหารประเภทต่างๆ การควบคุม
คุณภาพในการจัดบริการอาหารให้ได้มาตรฐานและการประเมินผล

71416

ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
(6 หน่วยกิต)
Professional Experiences in Food, Nutrition and Applications
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถการบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป
การบริหารคุณภาพ การควบคุมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สุขลักษณะและความ
ปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริการอาหาร
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถบู ร ณาการประเมิ น ภาวะทางโภชนาการ การจั ด รายการอาหาร
ตามหลักโภชนาการ การใช้อาหารเพื่อการป้องกันและการบ�ำบัดและการสื่อสาร
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่พึงประสงค์ให้แก่ชุมชนและสังคม
3. เพื่ อ สร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการด�ำเนิ น งานและการประกอบการ
ทางด้านอาหารและโภชนาการ

ค�ำอธิบายชุดวิชา

การบูรณาการแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป การบริหารคุณภาพ
การควบคุมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่
การผลิตและการบริการอาหาร
การบูรณาการการประเมินภาวะทางโภชนาการ การจัดรายการอาหารตามหลักโภชนาการ
การใช้อาหารเพื่อการป้องกันและบ�ำบัดโรค และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางโภชนาการที่
พึงประสงค์ให้แก่ชุมชนและสังคม
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการด�ำเนิ น งานและการประกอบการทางด้ า นอาหารและ
โภชนาการ การประยุกต์กฎหมายอาหารและหลักทางเศรษฐศาสตร์กับการคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจัยที่
ส่งผลให้ประสบความส�ำเร็จในการประกอบอาชีพทางด้านอาหารและโภชนาการ
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71417

หลักสูตรการศึกษา

หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร
(6 หน่วยกิต)
Principles of Food and Restaurant Business Managements
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทและลักษณะเฉพาะของธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจร้านอาหาร
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบและวิธีด�ำเนินงานธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร
ตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิตหรือประกอบอาหาร และการคิด
ค�ำนวณต้นทุน
3. เพื่อให้รู้และเข้าใจหลักการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในธุรกิจอาหาร
และร้านอาหาร
4. เพือ่ ให้รแู้ ละเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและการประยุกต์ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
และพัฒนาธุรกิจอาหารและร้านอาหาร

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดการวางแผนและการจัดการธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร ขอบข่ายของธุรกิจ
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การเก็บรักษา การผลิตหรือประกอบอาหารที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารหรือ
หลักการจัดอาหารสากล การคิดค�ำนวณต้นทุน แนวทางการพัฒนาธุรกิจ หลักการตลาด การส่งเสริม
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ หลักการด้านสารสนเทศเพื่อใช้ในงานธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร
คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์เพือ่ การจัดการงานด้านอาหารและโภชนาการ และการใช้ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
และการใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจอาหารและธุรกิจร้านอาหาร

72101

จิตวิทยาเพื่อการด�ำรงชีวิต
Psychology for Living
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
2. เพื่อให้สามารถน�ำความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง
และสมาชิกครอบครัวในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
3. เพื่ อ ให้ ส ามารถน�ำความรู ้ ค วามเข้ า ใจทางจิ ต วิ ท ยามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นา
งานอาชีพและการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคม

ค�ำอธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีทางพฤติกรรมมนุษย์ หลักและวิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ศักยภาพของมนุษย์และความแตกต่างระหว่างบุคคล การรับรู้ กระบวนการ
คิดและการเรียนรู้ เจตคติ แรงจูงใจ ภาษาและทักษะการสื่อสาร ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ สุขภาพจิต
และการจัดการอารมณ์ และการปรับตัว พฤติกรรมเบีย่ งเบนและการแก้ปญ
ั หา พฤติกรรมทางสังคมมนุษย์
ตลอดจนการน�ำจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาชีวติ ครอบครัว การงานอาชีพ และการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคม

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

72201

ครอบครัวศึกษา
Family Studies
วัตถุประสงค์

51

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ครอบครัวไทย ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเพื่อความ
เข้าใจครอบครัวไทย
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ในมิติต่างๆ ของครอบครัวศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัว
3. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวศึกษาไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของครอบครัว ชุมชนและสังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา

สภาพการณ์ครอบครัวไทย แนวคิดและทฤษฎีเพื่อความเข้าใจครอบครัวไทย โครงสร้าง
ครอบครัวไทยและการหน้าที่ครอบครัว พัฒนาการครอบครัวไทย ครอบครัวกับกระบวนการเรียนรู้และ
การขัดเกลาทางสังคม ระบบคุณค่าและภูมิปัญญาครอบครัว ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว การเรียนรู้
บทบาทของการเป็นบิดามารดา ครอบครัวกับการสื่อสารและการเลือกบริโภคสื่อ สุขภาวะครอบครัว
ครอบครัวกับปัญหาชีวิตและการปรับตัว ครอบครัวกับการเรียนรู้สภาวะปัญหาในสังคม หลักศาสนาเพื่อ
การดำ�เนินชีวิต ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม

72202

พัฒนาการวัยเด็ก
Child Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการต่างๆ ของเด็กแต่ละช่วงอายุ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ
2. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูเด็กแต่ละช่วงอายุ และการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมเด็ก
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการอบรม
เลี้ยงดูเด็กแต่ละช่วงอายุเพื่อการพัฒนางานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

คำ�อธิบายชุดวิชา

สภาพการณ์ของเด็กไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงอายุ
ความเชื่ อ ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ ก พั ฒ นาการและการเจริ ญ เติ บ โตทุ ก ๆ ด้ า นของเด็ ก
ในแต่ละช่วงอายุ นับตั้งแต่การตั้งครรภ์จนกระทั่งถึงวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและ
การพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงอายุ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงอายุต่างๆ การประเมินพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแต่ละอายุ ตลอดจน
แนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
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หลักสูตรการศึกษา

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
(6 หน่วยกิต)
Family and Community Resources Management for the Quality of Life
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชน
2. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนในการจัดการทรัพยากรได้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกครอบครัว
ทุกรุ่นอายุ
3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้ทรัพยากรชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงสวัสดิการ
สังคมในทุกด้าน
4. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนางานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน คุณภาพชีวิตกับ
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การจัดการทรัพยากรครอบครัวด้านเวลา แรงงาน เงิน รวมถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดำ�รงชีวิต การจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาชีวิตครอบครัว ได้แก่ การศึกษา
สุขภาพ และการงานอาชีพ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน
ทุนทางสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ในสังคม ตลอดจน
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมในทุกด้าน

72204

เศรษฐกิจครอบครัว
Family Economy
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับครอบครัว และพฤติกรรม
ผู้บริโภค
2. เพื่อให้สามารถจัดการเศรษฐกิจของครอบครัวเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจรชีวิตครอบครัวได้
3. เพื่อให้สามารถกำ�หนดเป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว และนำ�ความรู้ด้าน
การเงินไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวได้
4. เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด เศรษฐกิ จ ของครอบครั ว ได้ ใ นสถานการณ์ ที่ มี ภ าวะวิ ก ฤติ ท าง
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินและเศรษฐกิจของครอบครัว แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของครอบครัว พฤติกรรมผู้บริโภคและการบริโภค การกำ�หนด
เป้าหมายและแผนการเงินของครอบครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามวงจรชีวิตครอบครัว
การจัดงบประมาณและบัญชีครัวเรือน การจัดการทรัพย์สินและการเงินของครอบครัว สถาบันการเงิน
และธนาคาร การออม การลงทุน การภาษี การประกันความเสี่ยง การจัดการการเงินและการบริโภคของ
ครอบครัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ

72205

สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
(6 หน่วยกิต)
Statistics and Research in Human and Family Development
วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรวบรวมข้ อ มู ล และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการ
มนุษย์และครอบครัว
3. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ผลงานการวิจยั ทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวได้ทัง้ ใน
การดำ�เนินชีวิตและการทำ�งาน

คำ�อธิบายชุดวิชา

สถิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ การวิจยั การแจกแจงความถี่
การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สหสัมพันธ์และการถดถอย หลักการวิจัยและกระบวนการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
การประยุกต์สถิติและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

72301

พัฒนาการวัยรุ่น
Adolescent Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงอายุของวัยรุ่น
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมวัยรุ่นและการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่น
แต่ละช่วงอายุ
3. เพื่อให้นำ�ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัยรุ่นมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่นในแต่ละช่วงอายุ
4. เพื่อสามารถวางแนวทางส่งเสริมความรับผิดชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น ตลอดจน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของวัยรุ่น
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สภาพการณ์ของวัยรุ่นในสังคมไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุ่น การเจริญ
เติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้านของวัยรุ่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น
ทั้งปัจจัยภายในส่วนบุคคล ครอบครัว สังคม รวมถึงเพื่อน และสื่อ สัมพันธภาพของวัยรุ่นกับพ่อและแม่
ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของวัยรุ่น เช่น ปัญหาการใช้เวลาว่างและนันทนาการของวัยรุ่น ปัญหายาเสพติด
เพศศึกษาในวัยรุ่น ตลอดจนการส่งเสริมความรับผิดชอบและจริยธรรมของวัยรุ่น

72302

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
Policies and Laws Related to Family
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย แผน และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ครอบครัว
2. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบาย แผน และกฎหมายในการทำ�งานและ
การดำ�เนินชีวิต
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์นโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวไปสู่
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการกำ�หนด การบริหารนโยบาย แผนระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายครอบครัวและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัว บทบาทของครอบครัว
และชุมชนในการมีส่วนร่วมต่อการกำ�หนดและบริหารนโยบาย แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ด้านสังคม กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินชีวิต การส่งเสริม การป้องกันเด็ก สตรี
ผูส้ งู อายุ และบุคคลในครอบครัวให้สามารถดำ�เนินชีวติ ครอบครัวได้อย่างปกติสขุ รูจ้ กั สิทธิและการใช้สทิ ธิ
การปกป้องสิทธิตามกฎหมาย การรู้จักหน้าที่และการทำ�หน้าที่ตามกฎหมาย การดำ�รงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ภายใต้แนวคิดเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผลกระทบของนโยบายและกฎหมายที่มี
ต่อการดำ�เนินชีวิตของสมาชิกครอบครัว

72303
 	

พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 	
Adult Development and Aging
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจบริ บ ทแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ พั ฒ นาการด้ า นต่ า งๆ ของ
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
3. สามารถนำ�ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของวัยผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ
ไปประยุกต์ใช้กับครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ในชีวิตประจำ�วัน
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55

คำ�อธิบายชุดวิชา

สภาพการณ์บุคคลวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของ
วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ความหมายและธรรมชาติของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ครอบครัว
การแต่งงาน การเป็นบิดามารดา การอาชีพและการทำ�งาน ความสัมพันธ์และบทบาทของผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว การปรับตัวกับการจัดการภาวะวิกฤติในชีวิตของวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รวมทั้งการเตรียมตัวก่อนเข้าวัยเกษียณอายุ และการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

72304

สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำ�หรับครอบครัว
Social Welfare and Family Services Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสำ � หรั บ
ครอบครัว
2. เพื่อ ให้มีค วามรู้ค วามเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับการจัดการบริการสำ�หรับ
ครอบครัว
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมสนับสนุน การเข้าถึง
และ/หรื อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมและการจั ด การบริ ก ารสำ � หรั บ
ครอบครัว

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ความหมายและรูปแบบของสวัสดิการสังคม
หน่วยงานและกลไกที่จัดสวัสดิการสังคม การเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ตลอดจนแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย รวมทั้งแนวคิด ความหมาย ขอบเขต และรูปแบบของการจัด
สำ�หรับครอบครัว

72305
 	

การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน 	
Family Life and Community Study
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและ
ชุมชน
2. เพื่อให้สามารถศึกษาและวิเคราะห์สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนได้
3. เพื่อให้สามารถนำ�เสนอแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและชุมชนได้
4. เพื่อให้สามารถเขียนรายงานจากการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชนได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับ
ชีวติ ครอบครัวและชุมชน จรรยาบรรณและจริยธรรมในการศึกษาชีวติ ครอบครัวและชุมชน ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในชุมชนกับการเปลีย่ นแปลง การศึกษาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างชีวติ ครอบครัวและชุมชน
กับการประกอบอาชีพ ศาสนา การศึกษา บริการสาธารณสุข สวัสดิการและสาธารณูปโภคของรัฐ
การรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับชีวติ ครอบครัวและชุมชน กาวิเคราะห์สภาพการณ์และการเขียนรายงานเกีย่ วกับ
ชีวิตครอบครัวและชุมชน การเขียนโครงงานเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
การเสนอแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาชีวิตครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการเสนอนโยบาย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและชุมชนในระดับท้องถิ่น

72401

ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
(6 หน่วยกิต)
Thai Family System and Diversity in Global Perspectives
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบครอบครัว
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับระบบครอบครัวไทยและครอบครัวทีต่ า่ งวัฒนธรรม
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบระบบครอบครัวไทยกับครอบครัวที่ต่างวัฒนธรรมได้
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบครอบครัวไทยและระบบ
ครอบครัวต่างวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบครอบครัว ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม
ของครอบครัว ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระบบครอบครัวไทยในแต่ละ
ภูมิภาคทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบครอบครัวไทยกับความหลากหลาย
ทางศาสนา ความหลากหลายทาง เชื้อชาติ ความหลากหลายทางเพศ และระบบครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์
ระบบครอบครัวกลุ่มประเทศที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับระบบครอบครัวไทย และระบบครอบครัวของ
กลุ่มประเทศที่ต่างวัฒนธรรมกับครอบครัวไทย ระบบครอบครัวไทยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

72402

ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
(6 หน่วยกิต)
Professional Experiences in Human and Family Development
วัตถุประสงค์ 	

1. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ความรูด้ า้ นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตนเอง ครอบครัว สังคม และสามารถนำ�ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
2. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ภาวะผู้นำ� ทักษะและประสบการณ์การทำ�งานร่วมกัน
ผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
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3. เพื่อให้สามารถศึกษาผลงานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวและนำ�ความรู้
ไปเผยแพร่สู่สังคมเพื่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว สังคม และงานอาชีพได้
4. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสำ�นึกที่ดีต่อการปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา

การประยุกต์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวสู่ภาคปฏิบัติ การใช้ความรู้ด้าน
พัฒนาการมนุษย์และครอบครัวในการดำ�เนินชีวิตและการประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ
ภาวะผูน้ �ำ จรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลและครอบครัว การศึกษางานวิจยั และ
การเผยแพร่งานสูส่ งั คม การพัฒนาคุณภาพชีวติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม และ
ปัญหาในการประกอบอาชีพ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึก
ที่ดีต่อการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (ทุกหลักสูตร)

การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชา
ต่างๆ ทีเ่ ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบตั ร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559)
ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำ�กิจกรรมภาคปฎิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ
องค์กรวิชาชีพกำ�หนด
ชุดวิชาต่างๆ ทีส่ าขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
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18. ชุดวิชา 14421
19. ชุดวิชา 14422
20. ชุดวิชา 16344
21. ชุดวิชา 16360
22. ชุดวิชา 16423
23. ชุดวิชา 16426
24. ชุดวิชา 16440
25. ชุดวิชา 16441
26. ชุดวิชา 16445
				
27. ชุดวิชา 16446
				
28. ชุดวิชา 16448
				
29. ชุดวิชา 16449
				
30. ชุดวิชา 16452
31. ชุดวิชา 16455
32. ชุดวิชา 16457
33. ชุดวิชา 16458
34. ชุดวิชา 16463
35. ชุดวิชา 20001
36. ชุดวิชา 20002
37. ชุดวิชา 20101
38. ชุดวิชา 20201
39. ชุดวิชา 20202
40. ชุดวิชา 20203
41. ชุดวิชา 21201
42. ชุดวิชา 21211
43. ชุดวิชา 21311
44. ชุดวิชา 21312
45. ชุดวิชา 21313
46. ชุดวิชา 21321
47. ชุดวิชา 21322

การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
การสร้างสรรค์งานโฆษณา
การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง/
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน
ระบบการเรียนการสอน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
พื้นฐานการศึกษา
พัฒนศึกษา
วิทยาการการสอน
การศึกษากับชีวิตและชุมชน
พฤติกรรมวัยเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
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48. ชุดวิชา 21323
49. ชุดวิชา 21324
50. ชุดวิชา 21325
51. ชุดวิชา 21401
52. ชุดวิชา 21411
53. ชุดวิชา 21412
54. ชุดวิชา 21413
55. ชุดวิชา 21421
56. ชุดวิชา 21422
57. ชุดวิชา 21423
58. ชุดวิชา 22151
59. ชุดวิชา 22211
60. ชุดวิชา 22212
61. ชุดวิชา 22231
62. ชุดวิชา 22232
63. ชุดวิชา 22241
64. ชุดวิชา 22242
65. ชุดวิชา 22251
66. ชุดวิชา 22252
67. ชุดวิชา 22301
68. ชุดวิชา 22302
69. ชุดวิชา 22303
70. ชุดวิชา 22305
71. ชุดวิชา 22306
72. ชุดวิชา 22311
73. ชุดวิชา 22312
74. ชุดวิชา 22331
75. ชุดวิชา 22332
76. ชุดวิชา 22341
77. ชุดวิชา 22342
78. ชุดวิชา 22351
				
79. ชุดวิชา 22352

การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิสิกส์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
พฤติกรรมวัยรุ่น
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์
และความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

80. ชุดวิชา 22401
81. ชุดวิชา 22402
82. ชุดวิชา 22403
83. ชุดวิชา 22411
84. ชุดวิชา 22412
85. ชุดวิชา 22413
86. ชุดวิชา 22414
87. ชุดวิชา 22415
88. ชุดวิชา 22431
89. ชุดวิชา 22432
90. ชุดวิชา 22433
91. ชุดวิชา 22434
92. ชุดวิชา 22441
93. ชุดวิชา 22448
94. ชุดวิชา 22449
95. ชุดวิชา 22451
96. ชุดวิชา 22452
97. ชุดวิชา 22455
98. ชุดวิชา 23304
99. ชุดวิชา 24402
100. ชุดวิชา 24403
101. ชุดวิชา 24404
102. ชุดวิชา 24405
103. ชุดวิชา 27104
104. ชุดวิชา 32477
				
105. ชุดวิชา 32480
106. ชุดวิชา 32485
107. ชุดวิชา 51102
108. ชุดวิชา 51103
109. ชุดวิชา 51105
110. ชุดวิชา 51207
111. ชุดวิชา 51208
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วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
จริยศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
โรงเรียนกับชุมชน
การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ และการจัดการ
ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
55310/55325 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
55315/55329 นวดแผนไทย 2
55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55320/55322 ร่างกายมนุษย์
55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร

		 (สำ�หรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
		 สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ได้)

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

71215
71304
71332
72399
91458
93446
93447
93455
93460
96401
96408
96411
96413
96414

การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
การจัดการระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
การออกแบบและพัฒนาเว็บ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

145. ชุดวิชา 97216
146. ชุดวิชา 97315
				
147. ชุดวิชา 97316
				
148. ชุดวิชา 97318
149. ชุดวิชา 97431
150. ชุดวิชา 97403
151. ชุดวิชา 97404
152. ชุดวิชา 97405
153. ชุดวิชา 97406
154. ชุดวิชา 97425
155. ชุดวิชา 97427
156. ชุดวิชา 97434
157. ชุดวิชา 99311
158. ชุดวิชา 99412
159. ชุดวิชา 99413
160. ชุดวิชา 99420
161. ชุดวิชา 99421
162. ชุดวิชา 99422
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เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
การโปรแกรมเว็บ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ ง สำ � หรั บ เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช าเกิ น โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไว้เฉพาะสำ�หรับหลักสูตรนั้นๆ
3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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หลักสูตรการศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การควบคุมคุณภาพและการประกัน		
คุณภาพอาหาร
การจัดการการตลาด
การจัดการดำ�เนินงานร้านอาหาร
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวิต
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทางอาหารและโภชนาการ
ในผู้สูงอายุ
การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัย
อาหาร
การจัดบริการอาหารในสถาบัน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
การสื่อสารกับการพัฒนา
ครอบครัวศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
จิตวิทยาเพื่อการดำ�รงชีวิต
ทักษะชีวิต
เทคนิคการบริการในธุรกิจร้านอาหาร
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
ไทยกับสังคมโลก
ไทยศึกษา
นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว
ประสบการณ์วิชาชีพอาหาร โภชนาการ
และการประยุกต์

รหัสชุดวิชา

Food Quality Control and Assurance

71414

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

32302
71002
72203

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

71415
71314
33412
72305
15337
72201
30201
71205
72101
10103
71003

32304
71315
71313

71311
10152
10151
72302
72402
71416

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครอง
ด้านอาหารและโภชนาการ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
พัฒนาการวัยเด็ก
พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
พัฒนาการวัยรุ่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส�ำหรับนักธุรกิจ
โภชนศึกษาและการสื่อสาร
โภชนาการกับการออกก�ำลังกายเพื่อ		
สุขภาพ และการควบคุมน�้ำหนัก
โภชนาการมนุษย์
มนุษย์กับระบบนิเวศ
ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลาย
ในสังคมโลก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เพื่อชีวิต
วิทยาศาสตร์พื้นฐานส�ำหรับงานอาหารและ
โภชนาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เบื้องต้น
เศรษฐกิจครอบครัว
สถิติพื้นฐานและการประยุกต์ในงานอาหาร
และโภชนาการ
สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์
และครอบครัว
สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการ		
ส�ำหรับครอบครัว
สังคมมนุษย์
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
เสริมประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร
หลักการจัดการธุรกิจร้านอาหาร
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รหัสชุดวิชา

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

71206

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

72204
71312

32403
72202
72303
72301
10111
11301
71204
71317
71202
71200
72401
10141
71101
71203

72205
71316
72304
10131
10164
71004
71001
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หลักสูตรการศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หลักการจัดการธุรกิจอาหารและร้านอาหาร Principles of Food and Restaurant
Business Managements
Principle and Applications of Nutrition
หลักการและการประยุกต์วิธีประเมิน
Assessment Methodology
ทางโภชนาการ
Human Civilization
อารยธรรมมนุษย์
Food and Nutrition Therapy
อาหารและโภชนบ�ำบัด

รหัสชุดวิชา
71417
71207
10121
71411

บันทึก

บันทึก

