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สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์
 

ระดบัปรญิญาโท 

 

71701  การจดัการความม ัน่คงและความปลอดภยัทางอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Food Security and Safety  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 

 2.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการการผลติภาคการเกษตรตามระบบห่วงโซ่อาหาร ทีทํ่าใหเ้กดิความ

มั่นคงดา้นอาหารและโภชนาการ รวมถงึความปลอดภัยทางอาหาร 

 3.  สามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการและความคาดหวงัของการบรโิภคอาหาร 

 4.  สามารถจัดการผลติผลการเกษตรเพือ่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร 

 5.  สามารถวางแผนและจัดการดา้นโลจสิตกิสต์ัง้แตก่ระบวนการผลติถงึกระจายอาหารสูผู่บ้รโิภค 

 6.  มคีุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคมในการผลติและการกระจายอาหารเพื่อความ

มั่นคงดา้นอาหารและโภชนาการ รวมถงึความปลอดภัยทางอาหาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกบัความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลติอาหารเพือ่การบรโิภค โดยพจิารณาถงึความ

เพยีงพอทัง้ในระดับประเทศและระดบันานาชาต ิการจัดการการผลติการเกษตรทีม่คีณุภาพทางดา้นอาหารและ

โภชนาการ โดยสอดคลอ้งกับหว่งโซอ่าหาร ความตอ้งการ และความคาดหวงัของการบรโิภคอาหาร การจัดการโล

จสิตกิสเ์พือ่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ตัง้แตก่ระบวนการผลติถงึการกระจายอาหารสูผู่บ้รโิภค คณุธรรม 

จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการผลติและการกระจายอาหาร 

 

71702 การจดัการผลติภณัฑอ์าหารเพือ่คุณภาพและความปลอดภยัสําหรบัผูบ้รโิภค (6 หนว่ยกติ) 

          Quality and Safety Management of Food Products for Consumers 

            วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถจัดการคณุภาพและความปลอดภัยตลอดหว่งโซอ่าหารสาํหรับผลติภัณฑอ์าหารในทกุระดบั

การผลติ อยา่งมปีระสทิธภิาพและคํานงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ คณุภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลติภัณฑ์

อาหาร 

3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัวธิกีาร ระบบ และกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ดา้นคณุภาพและ 

ความปลอดภัยของอาหาร 

4. มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่คณุภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑอ์าหาร 

คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิการจัดการคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลติภัณฑอ์าหารในทกุระดับการผลติ อยา่งมี

ประสทิธภิาพและคํานงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เริม่ตัง้แตก่ระบวนการจัดการวตัถดุบิ การแปรรูป การบรรจแุละ

บรรจภุัณฑ ์การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการกระจายผลติภัณฑอ์าหารสูผู่บ้รโิภค นอกจากนี ้ยังครอบคลมุถงึ

กฎ ระเบยีบ มาตรฐานดา้นคณุภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถงึบทบาทของผูผ้ลติ องคก์ารภาครัฐและ

เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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71703  อาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Food and Nutrition for Health 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการจัดการอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ 

 2.  สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ระบวนการจัดการดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่การสง่เสรมิ 

ป้องกนั และฟ้ืนฟสูขุภาพ 

 3.  สามารถสรา้งนวตักรรมเกีย่วกับอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ 

 4.  สามารถสือ่สารดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารทีเ่หมาะสม  

 5.  สามารถใหค้วามรูด้า้นอาหารและโภชนาการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพตามบรบิทของชมุชนอย่างมี

คณุธรรมและจรยิธรรม 

คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการทางดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสมกับบคุคลในสภาวะตา่งๆ 

เพือ่ประโยชนเ์ชงิสขุภาพและลดความเสีย่งจากการเกดิโรค การจําแนกอาหารและสารอาหารเพือ่การสง่เสรมิ

สขุภาพ จรยิธรรมในการผลติและจําหน่ายอาหารเพือ่สขุภาพ ปัจจัยและการประยุกตค์วามรูด้า้นอาหารและ

โภชนาการเพือ่สรา้งนวตักรรมดา้นอาหารและโภชนาการ รวมทัง้การสือ่สารเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

อาหารและโภชนาการตามบรบิทของชมุชนอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม 

 

71704  การวจิยัและสถติทิางการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Statistics in Food System Management for Nutrition  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวจัิยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 2.  สามารถประยกุตค์วามรูท้างสถติใินงานวจัิยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 3.  สามารถนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระโยชนเ์พือ่การวจัิยทางการจัดการระบบอาหาร 

เพือ่โภชนาการ 

 4.  สามารถดําเนนิการวจัิยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการอยา่งมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

  ของการทําวจัิย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจัิย ระเบยีบ วธิกีาร กระบวนการวจัิย และการนําผลงานวจัิยนําไปสูก่าร

ปฏบิตั ิการนําสถติติา่งๆ เพือ่มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิย ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการวจัิยทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการอยา่งมคีณุธรรมและจรรยาบรรณของการทําการวจัิย 
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71705  สมัมนาประเด็นการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

  Seminar on Issues of Food System Management for Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และประยกุตแ์นวคดิ หลกัการการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

  2.  สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานวชิาการจากการศกึษา

คน้ควา้ประเด็นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลง 

  3.  สามารถตดิตามความเคลือ่นไหวประเด็นใหม่ๆ  ในเรือ่งการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการที่

ไดรั้บความสนใจในวงการวชิาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

  4.  สามารถเชือ่มโยงประเด็นการพัฒนาอาหารและโภชนาการไปสูก่ารจัดการระบบอาหารและ 

โภชนาการทีด่ ี

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบความคดิ กระบวนการคดิ การพัฒนาทกัษะการคดิ เทคนคิการแสวงหาความรู ้และการคัดสรรองค์

ความรูท้างดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ เทคนคิการจัดเวทสีมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ 

เทคนคิและเครือ่งมอืการศกึษาการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ การจัดการความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพือ่การ

สง่เสรมิสขุภาพ เทคนคิการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปผลกรณีศกึษาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพือ่

โภชนาการ ในแงม่มุตา่งๆ สถานการณ์อาหารและโภชนาการในปัจจุบนั ปัญหาระบบนเิวศกบัหว่งโซอ่าหาร วถิกีาร

ดําเนนิชวีติกบัผลกระทบตอ่การจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ วงจรชวีติกับการจัดการระบบอาหารเพือ่

โภชนาการ รูปแบบและวถิกีารดําเนนิชวีติเพือ่สขุภาพตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายดา้นการจัดการระบบ

อาหารเพือ่โภชนาการระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดับนานาชาต ิ

 

71797  การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Food System Management for Nutrition) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 2.  สามารถสาํรวจ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

 3.  สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยการนําแนวคดิ ทฤษฎ ีและหลักการทีไ่ดจ้าก

การศกึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาปรับใช ้

 4.  มคีวามรู ้ทักษะในการเขยีนและนําเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและการเผยแพร่ผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

โดยการวจัิยหรอืการสงัเคราะหเ์ชงิวพิากษ์หรอืการพัฒนาตน้แบบชิน้งานหรอืการเขยีนเอกสารทางวชิาการ และ

การบรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้วจัิยไปใชป้ระโยชน ์ 
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71798  วทิยานพินธ ์(การจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Food System Management for Nutrition) 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 2.  สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์

 3.  สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

 4.  มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

 5.  สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

 6.  สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

 7.  สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

 8.  สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

 9.  สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร่ 

 

71799  การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Food System Management for Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  เพิม่พูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์วชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 2.  เสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบอาหารและโภชนาการ 

 3.  พัฒนาภาวะผูนํ้าในวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 4.  เพิม่พูนทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทมี  

 5.  เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ การพัฒนา

ตนเองและเสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ใีนการประกอบอาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ การสง่เสรมิ

มนุษยสมัพันธแ์ละการพัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคณุธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ ทีท่นัตอ่เหตกุารณ์เพือ่สง่เสรมิ 

ใหต้นเอง สมาชกิในชมุชน และสงัคมมสีขุภาพทีด่ ี
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73713 ครอบครวัศกึษาและการพฒันาชวีติครอบครวั (6 หนว่ยกติ) 

 Family Studies and Family Life Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาคน้ควา้แนวคดิทฤษฎทีีใ่ชใ้นการศกึษาเรือ่งครอบครัวหรอืครอบครัวศกึษา ตามการ

เปลีย่นแปลง 

       ของชวีติครอบครัวและปฏสิมัพันธร์ะหวา่งครอบครัวกบับรบิทตา่งๆ ของระบบมนุษยนเิวศ 

 2.   เพือ่พัฒนาทักษะการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์กรณีตวัอย่างเรือ่งราวชวีติครอบครัวหรอืผลการวจัิย

เกีย่วกบัชวีติครอบครัวเพือ่นําเสนอแนวทางการพัฒนาครอบครัวใหเ้ขม้แข็งมั่นคง 

 3.   เพือ่ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีไ่ดรั้บในการพัฒนางานวชิาการดา้น 

การพัฒนาครอบครัว 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 ววิฒันาการของครอบครัวศกึษาและวธิกีารศกึษาชวีติครอบครัว แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการศกึษา

ครอบครัวในมมุมองของศาสตรต์า่งๆทัง้ในทางพฤตกิรรมศาสตร ์สงัคมวทิยา มนุษยนเิวศศาสตร ์สงัคมสงเคราะห์

ศาสตร ์และอืน่ๆ ระบบครอบครัวกับระบบมนุษยนเิวศ คณุคา่ชวีติความเป็นครอบครัว การเปลีย่นแปลงของ

ครอบครัว ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งและผลกระทบตอ่ชวีติครอบครัว ความหลากหลายของครอบครัว และวถิคีวามเป็นอยู ่

การเปรยีบเทยีบรูปแบบและวัฒนธรรมครอบครัวในสงัคมไทย และสงัคมอืน่ 

 การประเมนิสภาวะครอบครัว เครือ่งมอื และตัวชีว้ัดครอบครัว เศรษฐศาสตรค์รอบครัว และการจัดการ

ทรัพยากรของครอบครัว การพัฒนาครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การพัฒนากระบวนการเรยีนรูแ้ละ

ทกัษะชวีติครอบครัว การเสรมิพลงัครอบครัว และการสรา้งเครอืขา่ยครอบครัว การมสีว่นร่วมของครอบครัว 

ในการพัฒนาครอบครัวและสงัคม ตลอดจนนโยบายหลกั แผนยทุธศาสตร ์และมาตรการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา

ครอบครัว 

 

73714 การเปลีย่นแปลงทางสงัคมกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (6 หนว่ยกติ) 

 Social Change and Sustainable Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจในแนวคดิและทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคม และสามารถนําแนวคดิและ

ทฤษฎเีหลา่นัน้มาใชอ้ธบิายปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทยได ้

2.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจถงึความสมัพันธข์องการเปลีย่นแปลงทางสงัคม มคีวามสามารถวเิคราะห์

สาเหตแุละผลกระทบของปัญหาสงัคม ตลอดจนสามารถกําหนดแนวทางในการแกปั้ญหาตา่งๆ ทีม่ี

ผลกระทบตอ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคมไทยได ้

3.   เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจถงึแนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาโดยมุง่ใหค้วามสาํคัญกับการพัฒนาอย่าง

ย่ังยนืซึง่ยดึโยงความสมัพันธข์องการพัฒนาเศรษฐกจิ การพัฒนาสงัคม และการปกปักรักษา

สิง่แวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั และสามารถนําแนวคดิการพัฒนาอย่างย่ังยนืไปกําหนดเป็นแผนงานและ

โครงการในการพัฒนาสงัคมไทยได ้

4.   เพือ่ใหส้ามารถใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบันโยบาย แผนงาน โครงการ กจิกรรม และการบรหิารการพัฒนา

สงัคม เพือ่การพัฒนาครอบครัวตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยนืและกระบวนการธรรมาภบิาลได ้
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 คําอธบิายชุดวชิา  

    การศกึษาสงัคม แนวคดิและทฤษฎสีงัคมวทิยา ความสมัพันธท์างสงัคม แนวคดิและทฤษฎกีาร

เปลีย่นแปลงทางสงัคม ความสมัพันธข์องการเปลีย่นแปลงทางสงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม  

กบัการดําเนนิชวีติของบคุคล ครอบครัว และสงัคม แนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาอยา่งย่ังยนื การพัฒนาแบบ 

มสีว่นร่วม การร่วมมอืเพือ่การพัฒนากบัสทิธมินุษยชน การสรา้งเสรมิอํานาจใหป้ระชาชน ภาวะผูนํ้าเพือ่การพัฒนา

อยา่งย่ังยนื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาอยา่งย่ังยนื กระบวนการธรรมาภบิาลเพือ่การพัฒนาอยา่งย่ังยนืใน

สงัคมไทย 

 

73723 การวจิยัเพือ่การพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Research for Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจปรัชญาพืน้ฐานและกรอบแนวคดิการวจัิยทางดา้นครอบครัวและ

สงัคม 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจกระบวนการวจัิยและระเบยีบวธิวีจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม  

ทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ 

3.   เพือ่ใหส้ามารถประยกุตผ์ลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวและสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    ปรัชญาพืน้ฐานและกรอบแนวคดิการวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม กระบวนการวจัิยและระเบยีบวธิี

วจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคมทัง้ในเชงิปรมิาณและคณุภาพ ตัง้แตก่ารกําหนดหัวขอ้การวจัิย การทบทวน

วรรณกรรม การกําหนดกรอบแนวคดิและวัตถปุระสงคข์องการวจัิย การออกแบบการวจัิยและเครือ่งมอืการวจัิย การ

เลอืกกลุม่ตัวอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มูล และการรายงานผลการวจัิย ลกัษณะของการวจัิย

ทางดา้นครอบครัวและสงัคม การศกึษากรณีตัวอยา่งงานวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม ทศิทางการวจัิยทางดา้น

ครอบครัวและสงัคม การประยกุตผ์ลงานวจัิยไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาคณุภาพชวีติครอบครัวและสงัคม และการ

จัดทําโครงการวจัิยทางดา้นครอบครัวและสงัคม 

 

73724 สมัมนาประเด็นการพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar on Current Issues in Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่พัฒนาทักษะการคดิวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละประยุกตใ์ชแ้นวคดิทฤษฎ ีดา้นการพัฒนาครอบครัว

  และสงัคมในการเชือ่มโยงกบัประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสงัคมทีเ่ป็นปัจจบุนั ไปสูก่ารกําหนด

  แนวทางการพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

 2.   เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการนําเสนอผลงานวชิาการ จากการศกึษาคน้ควา้ 

       ประเด็นครอบครัวและสงัคมในกระแสการเปลีย่นแปลง 

 3.   เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวประเด็นใหม่ๆ  เรือ่งครอบครัวและสงัคม ทีไ่ดรั้บความสนใจในวงการ

  วชิาการดา้นครอบครัวและสงัคม ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

 ระบบความคดิ กระบวนการคดิและการพัฒนาทกัษะการคดิ เทคนคิการแสวงหาความรู ้และการคดัสรร 

องคค์วามรูด้า้นการพัฒนาครอบครัวและสงัคม เทคนคิการจัดเวทสีมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ เทคนคิและ

เครือ่งมอืการศกึษาครอบครัวและสงัคม การจัดการความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพือ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

เทคนคิการวเิคราะหส์งัเคราะหแ์ละสรุปผลกรณีศกึษาประเด็นครอบครัวและสงัคมในแงม่มุตา่งๆ อาทหิัวขอ้ 

สถานการณ์ครอบครัวกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั ปัญหาการดําเนนิชวีติครอบครัวในสงัคมตามระยะของวงจรชวีติ

ครอบครัว/ตามอายุบตุร ความสมัพันธร์ะหวา่งครอบครัวกบัมติติา่งๆ ทางสงัคม รูปแบบและวถิชีวีติครอบครัวใน

สงัคมของการเปลีย่นแปลง การใชช้วีติครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายและมาตรการสาํหรับ

ครอบครัวทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ และอืน่ๆ 

 

73735 เพศสภาวะศกึษากบัการพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Gender Studies in Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถวเิคราะหแ์นวคดิ และทฤษฏทีีเ่กีย่วกับเพศสภาวะ ครอบครัว

  และสงัคม แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัอคตทิางเพศ ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของผูห้ญงิ และ

  เพศทางเลอืก 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการสรา้งครอบครัว การอบรมขดัเกลาทางสงัคม และ 

  ความสมัพันธก์ับครอบครัวและสงัคมของหญงิชายและเพศทางเลอืก 

3.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวเิคราะหเ์พศสภาวะในมติดิา้นครอบครัวทีส่มัพันธก์บั

  จติวทิยา กฎหมาย การศกึษา สขุภาวะ เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตร์

  และเทคโนโลย ีสงัคมและวฒันธรรม และสือ่ ตลอดจนเพศสภาวะกบัการพัฒนา 

4.   เพือ่ใหม้กีารพัฒนาทักษะในการคดิ วเิคราะห ์เพือ่นําไปสูก่ารกําหนดนโยบายทางดา้นครอบครัว

  และสงัคม วจัิย และการวเิคราะหป์ระเด็นเพศสภาวะทีส่ําคญัในสถานการณ์ปัจจบุนั 

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิ และทฤษฏทีีเ่กีย่วกับเพศสภาวะ ครอบครัวและสงัคม แนวคดิและทฤษฏเีกีย่วกบัอคตทิางเพศ 

ประวตัคิวามเป็นมาของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของผูห้ญงิและเพศทางเลอืก กระบวนการสรา้งครอบครัว 

การอบรมขดัเกลาทางสงัคม และความสมัพันธก์บัครอบครัวและสงัคมของหญงิชายและเพศทางเลอืก เพศสภาวะ

ในมติดิา้นครอบครัวทีส่มัพันธก์ับจติวทิยา กฎหมาย การศกึษา สขุภาวะ เศรษฐกจิ การเมอืงการปกครอง สิง่แวดลอ้ม 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสงัคมและวฒันธรรม และสือ่ เพศสภาวะกับการพัฒนา การกําหนดนโยบายครอบครัว

และสงัคม ศกึษาวจัิย และการวเิคราะหป์ระเด็นเพศสภาวะสําคญัทีเ่ป็นสถานการณ์ปัจจุบนั 

 



8 
 

73736 สวสัดกิารครอบครวัเพือ่ความม ัน่คงของมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Family Welfare for Human Security  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎแีละนโยบายของรัฐในการจัด

สวัสดกิารครอบครัว สงัคม และหลกัประกนัทีม่ั่นคงสาํหรับมนุษย ์รวมถงึแนวคดิเรือ่งการคุม้ครอง

สทิธมินุษยชน 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์ระบวนการกําหนดนโยบายดา้นครอบครัวและสงัคม 

การนํานโยบายไปสูก่ารปฏบิตั ิปัญหาอปุสรรคและขอ้จํากดัของการจัดสวัสดกิารครอบครัว สงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย ์ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถวเิคราะหก์ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดสวสัดกิารครอบครัว

สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์มาตรการการออกกฎหมายและการใชก้ลไกอืน่ๆ เพือ่เป็น

เครือ่งมอืทีส่ําคญัในการนํานโยบายของรัฐดา้นการจัดสวัสดกิารครอบครัว สงัคม และความมั่นคง

ของมนุษยไ์ปใชใ้หบ้งัเกดิผลในทางปฏบิตั ิ

4.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละนําเสนอแนวทางการกําหนดรูปแบบและกลไกการจัดสวสัดกิารแบบ 

องคร์วม โดยคํานงึถงึความตอ้งการจากประชาคม ครอบครัวสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์จาก

สวัสดกิารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิและทฤษฎดีา้นสวสัดกิารครอบครัวและสงัคมกับหลักประกนัทีม่ั่นคงสาํหรับมนุษย ์การคุม้ครอง

สทิธมินุษยชน ลักษณะและรูปแบบการจัดสวสัดกิารครอบครัวและสงัคมในลักษณะองคร์วม รวมทัง้การสรา้งความ

มั่นคงของมนุษยใ์นประเทศไทยและในตา่งประเทศ นโยบาย มาตรการและกลไกของรัฐทีนํ่าไปสูก่ารจัดสวัสดกิาร 

และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการจัดสวสัดกิารครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์รูปแบบการจัดสวสัดกิาร

ครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษย ์ปัญหาอปุสรรคและการแสวงหารูปแบบและกลไกการจัดสวัสดกิาร

ครอบครัว สงัคม และความมั่นคงของมนุษยท์ีเ่หมาะสมกับสภาพสงัคมไทยในปัจจบุันและอนาคต ตลอดจนการพัฒนา 

การมสีว่นร่วมในการจัดสวัสดกิารขององคก์รเอกชน องคก์รสว่นทอ้งถิน่ และภาคประชาสงัคม โดยคํานงึถงึความ

ตอ้งการจากประชาคม ครอบครัวสามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากสวสัดกิารได ้

 

73737 สถาบนัและขบวนการทางสงัคมเพือ่การพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Institutions and Social Movement for Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ศกึษาคน้ควา้แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัสถาบนัทางสงัคมและขบวนการทางสงัคม 

  เพือ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

2.   เพือ่สามารถวเิคราะหปั์จจัยทางสงัคมทีม่ผีลตอ่การธํารงอยูข่องสถาบนัทางสงัคม และขบวนการ

ทางสงัคมได ้

3.   เพือ่สามารถระบขุัน้ตอนและวธิกีารระดมทรัพยากรเพือ่สรา้งและพัฒนาขบวนการทางสงัคม รูปแบบ

ตา่งๆ ได ้

4.   เพือ่ศกึษาบทบาทสถาบนัทางสงัคมทีกํ่าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมเพือ่ความ

สงบ สนัต ิและสมานฉันทข์องสงัคม 
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 คําอธบิายชุดวชิา  

    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสถาบนัทางสงัคม เครอืขา่ยทางสงัคมของชมุชน สทิธมินุษยชน การประทว้ง

ภายในสถาบันและภายนอกสถาบนั การมสีว่นร่วมของประชาชน ประชาสงัคม อัตลักษณ์ของกลุม่และชมุชน การสรา้ง

และธํารงรักษาองคก์ารและสถาบนัทางสงัคม แนวคดิและทฤษฎขีบวนการทางสงัคม ความขดัแยง้ทางสงัคมและ

การปลกุระดมมวลชน การจัดองคก์ารขบวนการทางสงัคม กระบวนการทางการเมอืงและขบวนการทางสงัคม 

ขบวนการทางสงัคมเพือ่สทิธแิละความเป็นธรรมของพลเมอืง ขบวนการทางสงัคมเพือ่พัฒนาครอบครัวและพัฒนา

สงัคม โลกาภวิัตนแ์ละขบวนการทางสงัคมขา้มชาต ิสนัตวิธิใีนการจัดการความไมส่งบในสงัคม 

 

73788 วทิยานพินธ ์(การพฒันาครอบครวัและสงัคม) (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis (Family and Social Development)  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถสาํรวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะทําวทิยานพินธ ์  

3.   สามารถออกแบบการวจัิยสาํหรับวทิยานพินธ ์ 

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มลูสาํหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การสํารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจัิย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยสําหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์

ขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลูวทิยานพินธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับ

สมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่เผยแพร่ 

 

73787 การศกึษาคน้ควา้อสิระ (การพฒันาครอบครวัและสงัคม) (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study (Family and Social Development)  

 วตัถปุระสงค ์  

 เพือ่ใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจและทํางานตามกระบวนการทีเ่ป็นระบบ สามารถใชก้ระบวนการทํางาน 

ทีเ่ป็นระบบสรา้งเสรมิประสบการณ์ในการศกึษาคน้ควา้เพือ่แสวงหาแนวทางการพัฒนาครอบครัวและสงัคมดว้ย

ตนเอง สามารถบรูณาการความรูท้ีศ่กึษาจากชดุวชิาตา่งๆ เพือ่การศกึษาวเิคราะห ์ และสรา้งผลงานเกีย่วกบั 

การพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

 คําอธบิายชุดวชิา  

 โครงการและรูปแบบการศกึษาคน้ควา้อสิระ  การเลอืกปัญหาสาํหรับการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกับการ

พัฒนาครอบครัวและสงัคม การเขยีนและเสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้ การดําเนนิการศกึษาเฉพาะเรือ่งใน

สถานการณ์จรงิอยา่งเป็นระบบ การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูสนับสนุนการศกึษาคน้ควา้ และการเสนอผล

การศกึษาคน้ควา้อสิระ 
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73789 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการพฒันาครอบครวัและสงัคม (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Family and Social Development  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้กีระบวนทศันใ์นการกําหนดนโยบาย มาตรการ และทศิทางการพัฒนาครอบครัวและสงัคม 

2.   เพือ่พัฒนาทักษะการปฏบิตังิานดา้นการพัฒนาครอบครัวและสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.   เพือ่เสรมิสรา้งเจตคต ิบคุลกิภาพ และภาวะผูนํ้าทางวชิาการดา้นครอบครัวและสงัคมทีส่ามารถ

ทํางานร่วมกับคนในสงัคมได ้

4.   เพือ่เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจติสาํนกึในการพัฒนาครอบครัวและสงัคม และสามารถเลอืก

ปฏบิตัใินสิง่ทีถ่กูตอ้งตามสถานการณ์ตา่งๆ ได ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 กระบวนทัศนแ์ละวสิยัทศันใ์นการพัฒนาครอบครัวและสงัคม การกําหนดนโยบายและมาตรการการ

พัฒนาครอบครัวและสงัคมการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารองคก์ารสงัคมและการปฏบิตังิานดา้นครอบครัวและ

สงัคม การพัฒนาเจตคต ิบคุลกิภาพ และภาวะผูนํ้าทางวชิาการและวชิาชพีทีเ่หมาะสม รวมทัง้การเสรมิสรา้ง

คณุธรรม จรยิธรรม และจติสํานกึทีด่ตีอ่การพัฒนาครอบครัวและสงัคม  
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