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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์(เดมิชือ่ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร)์ เปน็สาขาวชิาหนึง่ในจำานวน 12 

สาขาวชิาของมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช มพีนัธกจิสำาคญัในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต การวิจัยและ 

การให้บริการสงัคมดา้นการพฒันามนษุย ์ครอบครวัและสงัคม โดยสง่เสรมิการนำาศาสตรท์างวทิยาศาสตร ์

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรม์าประยกุต์ใชใ้นการจดัการทรพัยากรครอบครวัและสงัคม เพือ่ใหเ้อือ้ตอ่การ

พฒันามนษุย ์ครอบครวัและสงัคม ปจัจบุนัสาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตรเ์ปดิสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรี 

จำานวน  2 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการอาหารและโภชนาการ วชิาเอกอาหาร 

โภชนาการและการประยุกต์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ตัง้แต ่พ.ศ.  2544 สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตรไ์ดเ้ปดิสอนหลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอก 

การพฒันาครอบครวัและสงัคม ซึง่สามารถผลติมหาบณัฑติออกไปรบัใชส้งัคมไดเ้ปน็จำานวนมาก จนกระทัง่ป ี

พ.ศ.  2548 สาขาวิชาได้เปล่ียนช่ือสาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์” เป็น “สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์” 

ประกอบในป ีพ.ศ.  2551 มหาวทิยาลยัไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบและโครงสรา้งหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาใหม่ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2548 กระทรวงศกึษาธกิาร สาขา

วชิาจงึไดป้รบัปรงุหลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ วชิาเอกการพฒันาครอบครวัและสงัคม ใหส้อดคลอ้ง 

กบัการเปลีย่นแปลงชือ่สาขาวชิาและรปูแบบและโครงสรา้งหลกัสตูรใหม ่โดยปรบัปรงุเนือ้หาหลกัสตูรให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิสงัคมของประเทศและแนวทางการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.  2550-2554) โดยเปลีย่นเปน็หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 

วชิาเอกการพฒันาครอบครวัและสงัคม (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ.  2554) และไดผ้ลติมหาบณัฑติตอ่เนือ่งมาจาก 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม มาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมา พ.ศ. 2557 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม

อกีหนึง่หลกัสตูร เพือ่ตอ่ยอดจากการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการอาหารและ

โภชนาการ วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยกุต ์คอื หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิา 

วทิยาการอาหารและโภชนาการ วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) 

ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศที่มีความเป็นพลวัตสูง 

การจัดการอาหารและโภชนาการของประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา 



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ของห่วงโซ่อาหาร ที่มีความสำาคัญ หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ด้าน

อาหารและโภชนาการ ดังนี้

1.1	 สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารที่เชื่อมโยงกับด้านเกษตรกรรมโดยตรง อันเกิดจากคุณภาพ

ทรัพยากรดิน น้ำา ขนาดพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารที่ลดลงเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

และที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ตลอดจนการขยายพ้ืนท่ีการผลิตการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร ทำาให้มีผลกระทบต่อ

การผลิตอาหารโดยรวม นอกจากน้ีการลดลงของความหลากหลายทางพนัธุกรรมของพืชและสัตวท์ี่ใชเ้ปน็

อาหาร แรงงานภาคการเกษตรทีล่ดลง เศรษฐกจิและการตลาดทีผ่นัผวน การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ

ทีก่ระทบตอ่การผลติอาหารตลอดจนการเปดิการคา้เสรแีละความตกลงระหวา่งประเทศซึง่มผีลทัง้ในดา้น

บวกและลบ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท่ีแต่เดิมมาจากความหลากหลายของพืชอาหาร 

ท้องถ่ิน ปัจจุบันหันมาพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจท่ีต้องซ้ือมาบริโภค ทำาให้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การกระจายเนื้อสัตว์ไปยังกลุ่มผู้ด้อย

โอกาสไมท่ัว่ถงึ เชน่ คนจนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีห่า่งไกล จะนำาไปสูป่ญัหาความขาดแคลนอาหารและปญัหา

ภาวะโภชนาการในระดับบุคคลได้ 

1.2		สถานการณด์า้นการแปรรปูอาหาร	ปญัหาดา้นการพฒันาคณุภาพอาหารแปรรปู หลักการ

สากลของระบบการจดัการคณุภาพ สขุลกัษณะและความปลอดภยัของอาหารในการผลติและการแปรรปู 

ตามมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติด้านวิธีการปฏิบัติในการผลิตที่ดี ด้านการวิเคราะห์อันตรายและ

จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งครอบคลุมตลาดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการแปรรูปอาหาร ศักยภาพในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและการประยุกต์การผลิตและการแปรรูปอาหารสู่ภาคธุรกิจอาหาร เพื่อปรับปรุง

คณุสมบตัหิรอืสรา้งมลูคา่เพิม่ของผลติภณัฑ ์ปญัหาดา้นการจดัการผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่ว การถนอม

และการแปรรูป การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและการกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร 

1.3		สถานการณด์า้นความปลอดภยัอาหาร	เปน็ปญัหาเกีย่วกบัดา้นคณุภาพและความปลอดภยั

ของอาหารที่ส่งผลถึงการเจ็บป่วยของประชากร ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ

จุลินทรีย์และสารเคมี สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำา เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหาร 

เป็นพิษในรอบ 10 ปทีีผ่า่นมา ยงัไมล่ดลง ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผูบ้รโิภค สญูเสยีงบประมาณ

และเศรษฐกจิของประเทศ นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมการบรโิภคอาหารจากการบรโิภคอาหาร

จากธรรมชาตสิูก่ารบรโิภคอาหารแปรรปูในรปูแบบตา่งๆ ทีมุ่ง่เนน้การยดือายขุองผลติภณัฑ์โดยการเตมิ

วตัถกุนัเสยี การเตมิสารปรงุแตง่ กลิน่รส และ/หรอืส ีใหด้นูา่รบัประทานแตอ่าจเกดิอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภคได ้

ซึ่งนับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตอาหารกับสิ่งแวดล้อมมนุษย์ 
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1.4		สถานการณอ์าหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ ปญัหาดา้นการจดัการองคค์วามรูข้องระบบ

นเิวศอาหาร การผลติและพฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชนใหเ้ขม้แขง็ความทา้ทายสำาหรบัประเทศ การพฒันา 

กระบวนการสง่เสรมิองคค์วามรู ้ตลอดจนการวจิยัเพือ่ใหม้คีวามรู ้ความตระหนกั และพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบั 

หว่งโซอ่าหาร และพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร การสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการตดัสนิใจ 

เลอืกซือ้อาหารทีม่คีณุภาพ และปลอดภยั เพือ่ลดการเกดิโรคทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารทีไ่มถ่กูตอ้ง และรู ้

เทา่ทนั สือ่โฆษณา นอกจากนี ้จากผลการผลกัดนัใหม้กีารผลติอาหารในภาคอตุสาหกรรมครวัเรอืน อตุสาหกรรม

ขนาดกลาง และขนาดใหญอ่ยา่งกวา้งขวาง จงึควรมกีารสนบัสนนุการผลติ การแปรรปูอาหารทีม่คีณุภาพ 

และปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร และ 

การกระจายข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1.5	 สถานการณ์ด้านการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรอาหารและโภชนาการ	 ปัญหาด้าน

การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้อง 

กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นระบบที่ดี การขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สง่ผลใหท้ำางานซ้ำาซอ้นกนั การจดัเกบ็ขอ้มลูดา้นอาหารไมส่มบรูณ ์ยากแกก่ารสบืคน้ 

การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าสินค้า

อาหารของไทย

ปัจจุบัน สาขาวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน  2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการอาหารและโภชนาการ วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพือ่ 

โภชนาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) เปดิสอนครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2558 และหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  

วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

หลกัสตูรตา่งๆ ของสาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตรท์ีเ่ปดิสอนมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและ 

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการอาหารและโภชนาการ วชิาเอกการจดัการ 

ระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2557) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวง

ศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2554) สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ใหค้วามเหน็ชอบแลว้เมือ่วนัที ่ 

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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2.	วัตถุประสงค์
2.1	 หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	แขนงวชิาวทิยาการอาหารและโภชนาการ	วชิาเอก	

การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ	มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

 1) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ

การจัดการระบบอาหารและโภชนาการที่เกิดขึ้นในหลายมิติ 

 2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ

ด้านอาหารและโภชนาการ 

 3) มคีวามสามารถในการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสมเพือ่การจดัการระบบ

อาหารและโภชนาการ 

 4) มคีวามสามารถในการบรูณาการองคค์วามรูด้า้นการจดัการระบบอาหารและโภชนาการ

เพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

2.2		หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม	มี

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

 1)  มคีวามรูด้า้นการพฒันาครอบครวัและสงัคมและใชค้ณุธรรม จรยิธรรมในการนำาความรู ้

ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

 2) สามารถแสวงหาความรูด้ว้ยกระบวนการวจิยัทีถ่กูตอ้ง และประยกุต์ใชผ้ลการวจิยัเพือ่

พัฒนาครอบครัวและสังคม

 3) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม

 4)  มีทักษะด้านภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร เพื่อการเข้าถึงบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน และสังคม

 5) มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำาเนินชีวิตและการทำางาน
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3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

มนุษยนิเวศศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา  สุวรรณทัต ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณสาคร  ธนมิตต์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  กาญจนัษฐิติ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา  (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน์ ราชบัณฑิต กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี กรรมการ

 7) อาจารย์ศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์ กรรมการ

 8) อาจารย์สุภาวดี  หาญเมธี กรรมการ

 9) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน กรรมการ

 10) อธิบดีกรมสุขภาพจิตหรือผู้แทน กรรมการ

 11) อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน กรรมการ

 12) ผู้อำานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลหรือผู้แทน กรรมการ

 13) ผู้อำานวยการสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือผู้แทน กรรมการ

 14) นายกสมาคมโรงแรมไทยหรือผู้แทน กรรมการ

 15) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย กรรมการ

 16) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ)

 17) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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4.	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช  ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประจำาสาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์ 

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ 

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์ กรรมการ

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  หุตะแพทย์ กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์ กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สำาอางค์  สืบสมาน กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์ ดร.อำาไพรัตน์์  อักษรพรหม กรรมการ

 7) รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์  ภัทรธิติ กรรมการ

 8) รองศาสตราจารย์ศศิมน  ปรีดา กรรมการ

 9) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เลขานุการ

 10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

มนุษยนิเวศศาสตร์เพื่อทำาหน้าที่ดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ 

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ประธานกรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ)

 2) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม  หุตะแพทย์)

 3) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  โชติชัยสถิตย์)

 4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  โพธิ์น้อย) 

 5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อำาไพรัตน์  อักษรพรหม)

 6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร  เสี้ยนสลาย)

 7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร
 6.1	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
	 	 วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
วศินา  จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A. 

  (Spécialité Biologie Appliquée  ̀   la 

  Nutrition et aux Bioindustries Option 

  Nutrition, Docteur de I’Université de

  Nancy I (Alimentation Nutrition) 

  (mention très honorable)

ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), Dip. Food 

  Toxicology, Post. Grad. Biosensor,   

  วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล   

ศศิมน  ปรีดา, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สุนันท์  สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.S. (Agricultural & Extension  

  Education), Ed.D. (Agricultural &   

  Extension Education) 

  Mississippi State University 

สำาอาง  สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and 

  Preventive Medicine and Nutrition) 

  University of Queensland

อรวินท์  เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม.    

  (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 6.2		หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
จิตตินันท์  เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), 

   M.S. (Child Development), 

   Ph.D. (Human Development 

   and Family Studies) (Honour) 

   Iowa State University

a
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บุญเสริม  หุตะแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., สส.ม. (พัฒนาชุมชน), 

   Ph.D., Charles Sturt University

วรรณภา  โพธิ์น้อย, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม., M.Ed.Admin., 

   Dip.Ed.Admin., Ed.D.Ed.Admin. 

   (Human Resource Development) 

   University of British Columbia

สุรพร  เสี้ยนสลาย, รองศาสตราจารย์ ดร. ศษ.บ., น.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

   (เกียรตินิยม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อำาไพรัตน์  อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร. สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทาง

   การแพทย์), ปร.ด. (การศึกษาทางไกล) 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
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

บุญชัย  บุญธรรมติระวุฒิ, รองศาสตราจารย์ วศ.บ., กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)  

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

บุญเสริม  หุตะแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., สส.ม. (พัฒนาชุมชน),

  Ph.D., Charles Sturt University

ประกายรัตน์  ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์ ดร. ร.บ., M.S. (Family Relations

  & Child Development) 

  Oklahoma State University



9
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

พูนสุข  เวชวิฐาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.

  (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), 

  Ph.D. (Family Social Science) 

  University of Minnesota

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

  ในกระบวนการยุติธรรม),    

  Ph.D., Charles Sturt University

วรรณภา  โพธิ์น้อย, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม., M.Ed.Admin.,

  Dip.Ed.Admin., Ed.D.Ed.Admin. 

  (Human Resource Development) 

  University of British Columbia

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

  (Spécialité Biologie Appliquée  ̀  la  

  Nutrition et aux Bioindustries Option 

  Nutrition, Docteur de I’Université de

  Nancy I (Alimentation Nutrition) 

  (mention très honorable)

ศรชัย  สินสุวรรณ, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 

  มหาวิทยาลัยสุรนารี

ศศิมน  ปรีดา, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สายน้ำาผึ้ง  ทองใส, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. 

   (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำาอาง  สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and 

  Preventive Medicine and Nutrition) 

  University of  Queensland

สิริพิชญ์  วรรณภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คศ.บ., คศ.ม. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
a
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สุรพร  เสี้ยนสลาย, รองศาสตราจารย์ ดร. ศษ.บ., น.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

  (เกียรตินิยม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

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

  โภชนาการเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล

อรวินท์  เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม.

  (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อำาไพรัตน์  อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร. สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์

  ทางการแพทย์), ปร.ด. (การศึกษาทางไกล)

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

  ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศกึษาชดุวชิา ซึง่รายนามผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นีม้ปีรากฏในประมวลสาระและแนวการศกึษาชดุวชิา 

ทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเปน็อาจารยส์มัมนาเสรมิ สมัมนาเขม้ อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

8.	หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ 

8.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอก

การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

8.2  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2554)

หมายเหต ุ * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดตดิตามการเปดิสอนหลกัสตูรจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั
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9.	การรับรองหลักสูตร
สำานกังาน  ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒุขิองผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  วชิาเอก 

การพฒันาครอบครวัและสงัคม แลว้โดยอาจบรรจเุขา้รบัราชการเปน็ขา้ราชการพลเรอืนสามญัในตำาแหนง่ 

ที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

10.	 ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

10.1 นกัศกึษาสามญั หมายความวา่ บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้เปน็นกัศกึษาโดยสมบรูณต์าม 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

10.2  นกัศกึษาทดลองเรยีน หมายความวา่ บคุคลทีม่หาวทิยาลยัรบัเขา้เปน็นกัศกึษาตามเงือ่นไข 

ของแตล่ะสาขาวชิา ซึง่เมือ่ผา่นการประเมนิผลหรอืครบเงือ่นไขของแตล่ะสาขาวชิาแลว้ จงึจะเขา้รบัเปน็

นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ

ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษา

ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา  

ดังนั้น นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ใน 

หลักสูตรของตน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือ 

เลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ สำาหรับชุดวิชาที่เหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้ 

สอดคล้องกับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

	 	 หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตาม

ที่กำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน 

การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน  

เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำาหรับการลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำาได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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	 	 หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด 

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หนว่ยกติ) สอบผา่นการนำาเสนอผลการศกึษาคน้ควา้อสิระ และในภาคการศกึษาสดุทา้ยกอ่นสำาเรจ็การ

ศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ (ไมน่บัหนว่ยกติ)

11.2 การลงทะเบยีนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษาใหน้กัศกึษาพจิารณาจากโครงสรา้งของหลกัสตูร 

และแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบไุวใ้นเอกสารหลกัสตูรฉบบันี ้ประกอบกบัแนวทางการเปดิสอน 

ชดุวชิาและตารางสอบไลท่ีร่ะบไุวใ้นคูม่อืลงทะเบยีนแตล่ะปกีารศกึษา ทัง้นี ้ชดุวชิาทีล่งทะเบยีนในภาคการศกึษา 

เดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

11. 3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลที่ 

มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงานและส่งงานที่ได้รับ 

มอบหมายเข้าร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

11.4  หากนกัศกึษามปีญัหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชดุวชิา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

  ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  โทรศัพท์ 0 2503 3573 หรือ 0 2504 8041 - 2

  โทรสาร 0 2503 3639 หรือเว็บไซต์ 

  http://humaneco.stou.ac.th
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11.5  หากนกัศกึษามปีญัหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชดุวชิา การเพิม่/ถอนชดุวชิา  

การเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอตอ่อายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา  

การขอรบัใบประเมนิผลการศกึษา การขอรบัใบรบัรองสถานภาพนกัศกึษา การขอรบัใบรายงานผลการศกึษา 

รวมทัง้การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเปน็นกัศกึษา การลงทะเบยีนเรยีน 

และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย  โทรศัพท์  โทรสาร หรือ 

เว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

 สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ 

 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

 โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์ 

 http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=19





วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ 

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

รายละเอียดหลักสูตร
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
        แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 
Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

อักษรย่อ วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Food System Management for Nutrition)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1)  สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาดา้นอาหารและโภชนาการ หรอื

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50

หมายเหตุ	   1.  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจาก

   มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 2. ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาอืน่ๆ มหาวทิยาลยัอาจรบัเขา้ศกึษาไดโ้ดย 

   พิจารณาจากผลการศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะกำาหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002)  

   โภชนาการมนษุย ์หรอืชดุวชิา 71412 (20723010) อาหาร โภชนาการศกึษาและการสือ่สาร หรอืชดุวชิา 

   อืน่เพิม่เตมิ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของคณะกรรมการบณัฑติศกึษาประจำาสาขาวชิาและมหาวทิยาลยั 

   กำาหนด 

 3.  ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก 

   ประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   4 24

 ข. วิทยานิพนธ์    12

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                     ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร		

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)

  71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

   สำาหรับผู้บริโภค

  71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)  

  71798 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหาร

   เพื่อโภชนาการ**
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

                                                         
หมายเหตุ	 	*	 โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

        ** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน		ข	

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                     ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร		

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)

  71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

   สำาหรับผู้บริโภค

  71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา	 (6	หน่วยกิต)

  71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต			(ไม่นับหน่วยกิต)

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหาร

   เพื่อโภชนาการ*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่		1	 ภาคต้น 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

   สำาหรับผู้บริโภค

ปีที่		1	 ภาคปลาย 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ปีที่		2	 ภาคต้น 71798 วิทยานิพนธ์ 

ปีที่		2	 ภาคปลาย 71798 วิทยานิพนธ์ 

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

แผน	ข

ปีที่		1	 ภาคต้น 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย

   สำาหรับผู้บริโภค

ปีที่		1	 ภาคปลาย 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ปีที่		2	 ภาคต้น 71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ปีที่		2	 ภาคปลาย 71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ



(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม

รายละเอียดหลักสูตร
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 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม

Master of Arts Program in Family and Social Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)

อักษรย่อ ศศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Family and Social Development)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Family and Social Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1)  สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ที ่

สภามหาวิทยาลัยรับรอง

2) มีประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาคหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม สาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการแรงงาน สวัสดิการสังคมและ

ครอบครวั สงัคมสงเคราะห ์ พฒันาชมุชน  พฒันาทรพัยากรมนษุย ์ การศกึษาในและนอกระบบโรงเรยีน  

หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัวและสังคม ภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี  และ

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดง

ประกอบ ตามที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์กำาหนด

หมายเหตุ	  ผูท้ีม่คีณุสมบตัติามขอ้ 1)  -  3) ตอ้งไมเ่ปน็โรคทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การศกึษา และเคยถกูถอนสถานภาพการเปน็

  นักศึกษาของ มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี หากการกระทำานัน้ไดก้ระทำาโดยมไิดม้เีจตนา 

  กระทำาความผิด หรือกระทำาโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำา จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หาก 

  สภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น 

  นักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

	 แผน	ก	แบบ	ก	2

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา	 	 หน่วยกิต

	 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

 ข. วิทยานิพนธ์  12

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		4		ชุดวิชา		(24	หน่วยกิต)

  73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว

  73714 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

  73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 ข.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  73788   วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  73789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การพัฒนาครอบครัวและสังคม**
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 ** นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพฒันาครอบครวัและสงัคมในภาคการศกึษา 

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน		ข	

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 	 	 	 ชุดวิชา	 	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ   1  6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  ไม่นับหน่วยกิต

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36		หน่วยกิต

	 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ		5		ชุดวิชา		(30	หน่วยกิต)

  บังคับ		4		ชุดวิชา

              73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว

   73714   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   73723   การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

   73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม

   และเลือก		1		ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

             73735 เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม

   73736 สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

   73737 สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  73787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

       ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  73789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การพัฒนาครอบครัวและสังคม*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ	 * นกัศกึษาจะตอ้งเขา้รบัการอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพฒันาครอบครวัและสงัคมในภาคการศกึษา

  สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

ปีที่		1		ภาคต้น 73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว

  73714 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีที่		1		ภาคปลาย 73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

  73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม

ปีที่		2		ภาคต้น 73788 วิทยานิพนธ์

ปีที่		2		ภาคปลาย 73788 วิทยานิพนธ์ 

  73789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การพัฒนาครอบครัวและสังคม

แผน	ข

ปีที่		1		ภาคต้น 73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว

  73714 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปีที่		1		ภาคปลาย 73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

  73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม

ปีที่		2		ภาคต้น   _ _ _ _ _ ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

              73735 เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม

    73736 สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

    73737 สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัว

    และสังคม

ปีที่		2		ภาคปลาย 73787 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

  73789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การพัฒนาครอบครัวและสังคม 
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รหัสชุดวิชา		
5	หลัก

รหัสชุดวิชา		
8	หลัก

รายชื่อชุดวิชา
ภาค
ต้น

ภาค
ปลาย

71701 50723001 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 
71702 50723002 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

สำาหรับผู้บริโภค


71703 50723003 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 
71704 50723004 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 
71705 50723005 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 
71797 50724002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)  
71798 50724001 วิทยานิพนธ์ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)   
71799 50725001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 
 

73713 50743001 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว 
73714 50743002 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
73723 50743003 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม  
73724 50743004 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม  
73735 50743005 เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม 
73736 50743006 สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ 
73737 50743007 สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนา

ครอบครัวและสังคม


73787 50744002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)  
73788 50744001 วิทยานิพนธ์ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)  
73789 50745001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การพัฒนาครอบครัวและสังคม
 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค

หมายเหตุ  ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร ประชาสัมพันธ์/

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา

71701		 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร	 	(6	หน่วยกิต)

	 Management	of	Food	Security	and	Safety	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

 2. มีความรู้ความเข้าใจการจัดการการผลิตภาคการเกษตรตามระบบห่วงโซ่อาหาร ที่ทำาให้ 

  เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร

 3.  สามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของการบริโภคอาหาร

 4.  สามารถจัดการผลิตผลการเกษตรเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร

 5. สามารถวางแผนและจดัการดา้นโลจสิตกิสต์ัง้แตก่ระบวนการผลติถงึการกระจายอาหารสู่ 

  ผู้บริโภค

 6.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและการกระจายอาหาร 

  เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัความมัน่คงและความปลอดภยัในการผลติอาหารเพือ่การบรโิภค โดยพจิารณา

ถึงความเพียงพอทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การจัดการการผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ 

ทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยสอดคล้องกับห่วงโซ่อาหาร ความต้องการ และความคาดหวังของ

การบรโิภคอาหาร การจดัการโลจสิตกิสเ์พือ่ความมัน่คงและปลอดภยัทางอาหาร ตัง้แตก่ระบวนการผลติ 

ถึงการกระจายอาหารสู่ผู้บริโภค คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและ 

การกระจายอาหาร

71702	 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย	 	 (6	หนว่ยกติ)

									สำาหรับผู้บริโภค	

	 Quality	and	Safety	Management	of	Food	Products	for	Consumers

								 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารสำาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

  ในทุกระดับการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของ 

  ผลิตภัณฑ์อาหาร
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 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีาร ระบบ และกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ดา้นคณุภาพ 

  และความปลอดภัยของอาหาร

 4. มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบตอ่คณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์

  อาหาร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในทุกระดับ

การผลติ อยา่งมปีระสทิธภิาพและคำานงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เริม่ตัง้แตก่ระบวนการจดัการวตัถดุบิ 

การแปรรูป การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร 

สูผู่บ้รโิภค นอกจากนี ้ยงัครอบคลมุถงึกฎ ระเบยีบ มาตรฐานดา้นคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร 

รวมถึงบทบาทของผู้ผลิต องค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

71703		 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)

	 Food	and	Nutrition	for	Health

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

 2.  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการจัดการด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการ 

  ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ

 3.  สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

 4.  สามารถสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน 

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

 5.  สามารถให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของชุมชน 

  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทางด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล

ในสภาวะต่างๆ เพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค การจำาแนกอาหารและ 

สารอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จริยธรรมในการผลิตและจำาหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยและ

การประยุกต์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมทั้ง

การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการตามบริบทของชุมชนอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม
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71704		 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ	 (6	หน่วยกิต)

	 Research	and	Statistics	in	Food	System	Management	for	Nutrition	

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 2.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในงานวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 3.  สามารถนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระโยชนเ์พือ่การวจิยัทางการจดัการระบบอาหาร 

  เพื่อโภชนาการ

 4.  สามารถดำาเนินการวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการอย่างมีคุณธรรมและ 

  จรรยาบรรณของการทำาวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยั ระเบยีบ วธิกีาร กระบวนการวจิยั และการนำาผลงานวจิยั

นำาไปสูก่ารปฏบิตั ิการนำาสถติติา่งๆ เพือ่มาใช้ในการวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการอย่างมีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณของการทำาการวิจัย

71705		 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ	 (6	หน่วยกิต)

	 Seminar	on	Issues	of	Food	System	Management	for	Nutrition

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์แนวคิด หลักการการจัดการระบบอาหารเพื่อ 

  โภชนาการ

 2.  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานวิชาการ 

  จากการศึกษาค้นคว้าประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการภายใต้กระแส 

  การเปลี่ยนแปลง

 3.  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวประเด็นใหม่ๆ ในเรื่องการจัดการระบบอาหารเพื่อ 

  โภชนาการที่ได้รับความสนใจในวงการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 4.  สามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาอาหารและโภชนาการไปสู่การจัดการระบบอาหาร 

  และโภชนาการที่ดี
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบความคิด กระบวนการคิด การพัฒนาทักษะการคิด เทคนิคการแสวงหาความรู้ และ

การคัดสรรองค์ความรู้ทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เทคนิคการจัดเวทีสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เทคนิคและเครื่องมือการศึกษาการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ  

การจดัการความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพือ่การสง่เสรมิสขุภาพ เทคนคิการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรปุผล 

กรณีศึกษาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ในแง่มุมต่างๆ สถานการณ์อาหารและ

โภชนาการในปจัจบุนั ปญัหาระบบนเิวศกบัหว่งโซอ่าหาร วถิกีารดำาเนนิชวีติกบัผลกระทบตอ่การจดัการ 

ระบบอาหารเพื่อโภชนาการ วงจรชีวิตกับการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ รูปแบบและวิถีการ 

ดำาเนนิชวีติเพือ่สขุภาพตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายดา้นการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

71797		 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)	 (6	หน่วยกิต)

	 Independent	Study	(Food	System	Management	for	Nutrition)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 2.  สามารถสำารวจ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาคน้ควา้อสิระ

 3.  สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยการนำาแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลกัการ 

  ที่ได้จากการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช้

 4.  มีความรู้ ทักษะในการเขียนและนำาเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

      แนวคิดและกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การผลิตและการเผยแพร่ผลงานจากการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ โดยการวิจัยหรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานหรือการเขียน

เอกสารทางวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

71798		 วิทยานิพนธ์	(การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Food	System	Management	for	Nutrition)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2.  สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3.  สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4.  มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
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 5.  สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6.  สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7.  สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8.  สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9.  สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปญัหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ 

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอและสอบปกป้อง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

71799		 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหาร	 (6	หน่วยกิต)

	 เพื่อโภชนาการ	

	 Graduate	Professional	Experience	in	Food	System	Management	for	Nutrition

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อ 

  โภชนาการ

 2.  เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและโภชนาการ

 3.  พัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 4.  เพิ่มพูนทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม 

 5.  เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหาร 

  เพื่อโภชนาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อ

โภชนาการ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม 

การเสรมิสรา้งและเพิม่พนูคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางดา้นการจดัการระบบอาหาร

เพื่อโภชนาการ ที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งเสริมให้ตนเอง สมาชิกในชุมชน และสังคมมีสุขภาพที่ดี
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73713	 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว	 (6	หน่วยกิต)

	 Family	Studies	and	Family	Life	Development	

	 วัตถุประสงค์		

 1.  เพือ่ศกึษาคน้ควา้แนวคดิทฤษฎทีี่ใช้ในการศกึษาเรือ่งครอบครวัหรอืครอบครวัศกึษา ตาม 

  การเปลีย่นแปลงของชวีติครอบครวัและปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งครอบครวักบับรบิทตา่งๆ ของ 

  ระบบมนุษยนิเวศ

 2.  เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรณีตัวอย่างเรื่องราวชีวิตครอบครัวหรือ 

  ผลการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเพื่อนำาเสนอแนวทางการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง 

  มั่นคง

 3. เพือ่ประยกุต์ใชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณท์ี่ไดร้บัในการพฒันางานวชิาการดา้น 

  การพัฒนาครอบครัว

 คำาอธิบายชุดวิชา 

 วิวัฒนาการของครอบครัวศึกษาและวิธีการศึกษาชีวิตครอบครัว แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การศกึษาครอบครวัในมมุมองของศาสตรต์า่งๆ ทัง้ในทางพฤตกิรรมศาสตร ์สงัคมวทิยา มนษุยนเิวศศาสตร ์

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และอื่นๆ ระบบครอบครัวกับระบบมนุษยนิเวศ คุณค่าชีวิตความเป็นครอบครัว 

การเปลีย่นแปลงของครอบครวั ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งและผลกระทบตอ่ชวีติครอบครวั ความหลากหลายของ

ครอบครวั และวถิคีวามเปน็อยู ่การเปรยีบเทยีบรปูแบบและวฒันธรรมครอบครวัในสงัคมไทย และสงัคมอืน่ 

 การประเมนิสภาวะครอบครวั เครือ่งมอื และตวัชีว้ดัครอบครวั เศรษฐศาสตรค์รอบครวั และ

การจัดการทรัพยากรของครอบครัว การพัฒนาครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตครอบครัว การเสริมพลังครอบครัว และการสร้างเครือข่ายครอบครัว 

การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาครอบครัวและสังคม ตลอดจนนโยบายหลัก แผนยุทธศาสตร์ 

และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัว

73714	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (6	หน่วยกิต)

	 Social	Change	and	Sustainable	Development	

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถนำา 

  แนวคดิและทฤษฎเีหลา่นัน้ มาใชอ้ธบิายปรากฏการณก์ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้

  ในสังคมไทยได้
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 2. เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสามารถ 

  วเิคราะหส์าเหตแุละผลกระทบของปญัหาสงัคม ตลอดจนสามารถกำาหนดแนวทางในการ 

  แก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาครอบครัวและสังคมไทยได้

 3.  เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาโดยมุ่งให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

  อย่างยั่งยืน ซึ่งยึดโยงความสัมพันธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ 

  การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และสามารถนำาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ไปกำาหนดเป็นแผนงานและโครงการในการพัฒนาสังคมไทยได้

 4.  เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ 

  การบรหิารการพฒันาสงัคมเพือ่การพฒันาครอบครวัตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  และกระบวนการธรรมาภิบาลได้

 คำาอธิบายชุดวิชา 

  การศึกษาสังคม แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวคิดและทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 

สิง่แวดลอ้ม กบัการดำาเนนิชวีติของบคุคล ครอบครวั และสงัคม แนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื  

การพฒันาแบบมสีว่นรว่ม การรว่มมอืเพือ่การพฒันากบัสทิธมินษุยชน การสรา้งเสรมิอำานาจใหป้ระชาชน 

ภาวะผูน้ำาเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอยา่งยัง่ยนื กระบวนการธรรมาภบิาล

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

73723	 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม	 (6	หน่วยกิต)

	 Research	for	Family	and	Social	Development	

	 วัตถุประสงค์		

 1.  เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้าน 

  ครอบครัวและสังคม

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจกระบวนการวจิยัและระเบยีบวธิวีจิยัทางดา้นครอบครวัและ 

  สังคม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว 

  และสังคม
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	 คำาอธิบายชุดวิชา	

  ปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านครอบครัวและสังคม กระบวนการวิจัย 

และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านครอบครัวและสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การกำาหนดหัวข้อ

การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำาหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบ

การวิจัยและเครื่องมือการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ 

การรายงานผลการวจิยั ลกัษณะของการวจิยัทางดา้นครอบครวัและสงัคม การศกึษากรณตีวัอยา่งงานวจิยั 

ทางดา้นครอบครวัและสงัคม ทศิทางการวจิยัทางดา้นครอบครวัและสงัคม การประยกุตผ์ลงานวจิยัไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคม และการจัดทำาโครงการวิจัยทางด้านครอบครัว

และสังคม

73724	 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม	 (6	หน่วยกิต)

	 Seminar	on	Current	Issues	in	Family	and	Social	Development	

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพือ่พฒันาทกัษะการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละประยกุต์ใชแ้นวคดิทฤษฎ ีดา้นการพฒันา 

  ครอบครัวและสังคม ในการเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคมที่เป็น 

  ปัจจุบัน ไปสู่การกำาหนดแนวทางการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานวิชาการ จาก 

  การศึกษาค้นคว้าประเด็นครอบครัวและสังคมในกระแสการเปลี่ยนแปลง

 3. เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวประเดน็ใหม่ๆ  เรือ่งครอบครวัและสงัคม ที่ไดร้บัความสนใจ

  ในวงการวิชาการด้านครอบครัวและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

 ระบบความคดิ กระบวนการคดิและการพฒันาทกัษะการคดิ เทคนคิการแสวงหาความรู ้และ

การคัดสรรองค์ความรู้ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม เทคนิคการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางวชิาการ เทคนคิและเครือ่งมอืการศกึษาครอบครวัและสงัคม การจดัการความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพือ่

การพฒันาครอบครวัและสงัคม เทคนคิการวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละสรปุผลกรณศีกึษาประเดน็ครอบครวั

และสงัคมในแงม่มุตา่งๆ อาทหิวัขอ้ สถานการณค์รอบครวักบัสภาพสงัคมปจัจบุนั ปญัหาการดำาเนนิชวีติ

ครอบครัวในสังคมตามระยะของวงจรชีวิตครอบครัว/ตามอายุบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับ 

มิติต่างๆ ทางสังคม รูปแบบและวิถีชีวิตครอบครัวในสังคมของการเปลี่ยนแปลง การใช้ชีวิตครอบครัว

ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายและมาตรการสำาหรบัครอบครวัทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และอืน่ๆ
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73735	 เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม	 (6	หน่วยกิต)

	 Gender	Studies	in	Family	and	Social	Development	

	 วัตถุประสงค์		

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหแ์นวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัเพศสภาวะ  

  ครอบครัวและสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอคติทางเพศ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง 

  สังคมของผู้หญิง และเพศทางเลือก

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการสรา้งครอบครวั การอบรมขดัเกลาทางสงัคม และ 

  ความสัมพันธ์กับครอบครัว และสังคมของหญิงชายและเพศทางเลือก

 3. เพื่อให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เพศสภาวะในมิติด้านครอบครัว 

  ที่สัมพันธ์กับจิตวิทยา กฎหมาย การศึกษา สุขภาวะ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  

  สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงัคมและวฒันธรรม และสือ่ ตลอดจนเพศสภาวะ 

  กับการพัฒนา

 4. เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดนโยบายทางด้าน 

  ครอบครัวและสังคม วิจัย และการวิเคราะห์ประเด็นเพศสภาวะที่สำาคัญในสถานการณ์ 

  ปัจจุบัน

	 คำาอธิบายชุดวิชา	

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเพศสภาวะ ครอบครัวและสังคม แนวคิดและทฤษฎีีเกี่ยวกับ

อคติทางเพศ ประวัติความเป็นมาของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิงและเพศทางเลือก 

กระบวนการสรา้งครอบครวั การอบรมขดัเกลาทางสงัคม และความสมัพนัธก์บัครอบครวั และสงัคมของ

หญิงชายและเพศทางเลือก เพศสภาวะในมิติด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับจิตวิทยา กฎหมาย การศึกษา 

สขุภาวะ เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงัคมและวฒันธรรม 

และสือ่ เพศสภาวะกบัการพฒันา การกำาหนดนโยบายครอบครวัและสงัคม ศกึษาวจิยั และการวเิคราะห์

ประเด็นเพศสภาวะสำาคัญที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน

73736	 สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

	 Family	Welfare	for	Human	Security

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและนโยบายของรัฐใน 

  การจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และหลักประกันที่มั่นคงสำาหรับมนุษย์ รวมถึงแนวคิด 

  เรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กระบวนการกำาหนดนโยบายด้าน 

  ครอบครัวและสังคม การนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำากัดของ 

  การจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสวสัดกิาร 

  ครอบครัวสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรการการออกกฎหมายและการใช้กลไก 

  อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำาคัญในการนำานโยบายของรัฐด้านการจัดสวัสดิการครอบครัว  

  สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ไปใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละนำาเสนอแนวทางการกำาหนดรปูแบบและกลไกการจดัสวสัดกิาร 

  แบบองค์รวม โดยคำานึงถึงความต้องการจากประชาคม ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ 

  ประโยชน์จากสวัสดิการได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและทฤษฎีด้านสวัสดิการครอบครัวและสังคมกับหลักประกันที่มั่นคงสำาหรับมนุษย์  

การคุม้ครองสทิธมินษุยชน ลกัษณะและรปูแบบการจดัสวสัดกิารครอบครวัและสงัคมในลกัษณะองคร์วม 

รวมทั้งการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ นโยบาย มาตรการและกลไก

ของรฐัทีน่ำาไปสูก่ารจดัสวสัดกิาร และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัสวสัดกิารครอบครวั สงัคม และความ

มัน่คงของมนษุย ์รปูแบบการจดัสวสัดกิารครอบครวั สงัคม และความมัน่คงของมนษุย ์ปญัหาอปุสรรค 

และการแสวงหารปูแบบและกลไกการจดัสวสัดกิารครอบครวั สงัคม และความมัน่คงของมนษุยท์ีเ่หมาะสม 

กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการของ

องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยคำานึงถึงความต้องการจากประชาคม 

ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการได้

73737	 สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม	 (6	หน่วยกิต)

	 Institutions	and	Social	Movement	for	Family	and	Social	Development

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมและขบวนการทาง 

  สังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 2. เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการธำารงอยู่ของสถาบันทางสังคม และ 

  ขบวนการทางสังคมได้
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 3. เพื่อสามารถระบุขั้นตอนและวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างและพัฒนาขบวนการทาง 

  สังคม รูปแบบต่างๆ ได้

 4. เพื่อศึกษาบทบาทสถาบันทางสังคมที่กำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

  เพื่อความสงบสันติ และสมานฉันท์ของสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สิทธิมนุษยชน 

การประท้วงภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม อัตลักษณ์

ของกลุม่และชมุชน การสรา้งและธำารงรกัษาองคก์ารและสถาบนัทางสงัคม แนวคดิและทฤษฎขีบวนการ

ทางสังคม ความขัดแย้งทางสังคมและการปลุกระดมมวลชน การจัดองค์การขบวนการทางสังคม 

กระบวนการทางการเมอืงและขบวนการทางสงัคม ขบวนการทางสงัคมเพือ่สทิธแิละความเปน็ธรรมของ

พลเมอืง ขบวนการทางสงัคมเพือ่พฒันาครอบครวัและพฒันาสงัคม โลกาภวิตันแ์ละขบวนการทางสงัคม

ข้ามชาติ สันติวิธีในการจัดการความไม่สงบในสังคม

73787	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	(การพัฒนาครอบครัวและสังคม)	 (6	หน่วยกิต)

	 Independent	Study	(Family	and	Social	Development)

	 วัตถุประสงค์	

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทำางานตามกระบวนการที่เป็นระบบ สามารถใช้

กระบวนการทำางานที่เป็นระบบสร้างเสริมประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาแนวทางการ

พฒันาครอบครวัและสงัคมดว้ยตนเอง สามารถบรูณาการความรูท้ีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ เพือ่การศกึษา

วิเคราะห์ และสร้างผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัวและสังคม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 โครงการและรปูแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเลอืกปญัหาสำาหรบัการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั 

การพัฒนาครอบครัวและสังคม การเขียนและเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้า การดำาเนินการศึกษา 

เฉพาะเรือ่งในสถานการณจ์รงิอยา่งเปน็ระบบ การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสนบัสนนุการศกึษาคน้ควา้ 

และการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

73788	 วิทยานิพนธ์	(การพัฒนาครอบครัวและสังคม)	 (12	หน่วยกิต)

	 Thesis	(Family	and	Social	Development)

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์  
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 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปญัหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิยั 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การนำาเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกปอ้ง

วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน การวิจัยเพื่อเผยแพร่

73789	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	 (6	หน่วยกิต) 

 การพัฒนาครอบครัวและสังคม

	 Graduate	Professional	Experience	in	Family	and	Social	Development

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพือ่ใหม้กีระบวนทศัน์ในการกำาหนดนโยบาย มาตรการ และทศิทางการพฒันาครอบครวั 

  และสังคม

 2. เพือ่พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานดา้นการพฒันาครอบครวัและสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติ บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำาทางวิชาการด้านครอบครัวและสังคมที ่

  สามารถทำางานร่วมกับคนในสังคมได้

 4. เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึกในการพัฒนาครอบครัวและสังคม และ 

  สามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 กระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาครอบครัวและสังคม การกำาหนดนโยบายและ

มาตรการการพัฒนาครอบครัวและสังคม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์การสังคมและการ

ปฏบิตังิานดา้นครอบครวัและสงัคม การพฒันาเจตคต ิบคุลกิภาพ และภาวะผูน้ำาทางวชิาการและวชิาชพี 

ทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และจติสำานกึทีด่ตีอ่การพฒันาครอบครวัและสงัคม 
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร Management of Food Security and Safety 71701

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ Quality and Safety Management of Food 71702
ความปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค Products for Consumers

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา Social Change and Sustainable 73714
อย่างยั่งยืน Development

การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม Research for Family and Social Development 73723

การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหาร Research and Statistics in Food System 71704
เพื่อโภชนาการ Management for Nutrition

การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 71797
(การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ) (Food System Management for Nutrition)     

การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 73787
(การพัฒนาครอบครัวและสังคม) (Family and Social Development)

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in Food 73789
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ System Management for Nutrition

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in 71799
การพัฒนาครอบครัวและสังคม Family and Social Development

ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว Family Studies and Family Life Development 73713

เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัว Gender Studies in Family and Social 73735
และสังคม Development

วิทยานิพนธ์ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ) Thesis (Food System Management 71798
for Nutrition)

วิทยานิพนธ์ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) Thesis (Family and Social Development) 73788

สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อ Institutions and Social Movement for Family 73737
การพัฒนาครอบครัวและสังคม and Social Development 

สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ Family Welfare for Human Security 73736
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ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหาร Seminar on Issues of Food System 71705

เพื่อโภชนาการ Management for Nutrition

สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม    Seminar on Current Issues in Family and 73724

Social Development

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ Food and Nutrition for Health 71703



ที่ปรึกษา
 รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช  รติโอฬาร

บรรณาธิการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร  เสี้ยนสลาย

 รองศาสตราจารย์ ดร.อำาไพรัตน์  อักษรพรหม

 อาจารย์ศรชัย  สินสุวรรณ 
 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

 
ผู้รวบรวมและจัดทำา
 นางสาวกรรณิการ์  สถิรวรกุล

 นางสาววีระวรรณ์  เพ็งศรี

ออกแบบปก
 หน่วยศิลปะ สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  นนทบุรี  2558

        

ศึกษาศาสตร์

ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

      สายรถที่ผ่าน

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 52	150	ปอ.150	356	ปอ.356	166	ปอ.166	

	 	 1053	(ท่าน้ำานนท์	-	เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
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