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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (เดิมชือ่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) เป็นสาขาวิชาหนึง่ ในจำ�นวน 12
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีพนั ธกิจสำ�คัญในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต การวิจยั และ
การให้บริการสังคมด้านการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม โดยส่งเสริมการนำ�ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรครอบครัวและสังคม เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการ
พัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม ปัจจุบนั สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
จำ�นวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร
โภชนาการและการประยุกต์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2544 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก
การพัฒนาครอบครัวและสังคม ซึง่ สามารถผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใช้สงั คมได้เป็นจำ�นวนมาก จนกระทัง่ ปี
พ.ศ. 2548 สาขาวิชาได้เปลีย่ นชือ่ สาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์” เป็น “สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์”
ประกอบในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบและโครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหม่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กระทรวงศึกษาธิการ สาขา
วิชาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม ให้สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงชือ่ สาขาวิชาและรูปแบบและโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยปรับปรุงเนือ้ หาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศและแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยเปลีย่ นเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และได้ผลิตมหาบัณฑิตต่อเนือ่ งมาจาก
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม มาจนถึงปัจจุบัน
ต่อมา พ.ศ. 2557 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม
อีกหนึง่ หลักสูตร เพือ่ ต่อยอดจากการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ
โภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
วิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพือ่ โภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศที่มีความเป็นพลวัตสูง
การจัดการอาหารและโภชนาการของประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�
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ของห่วงโซ่อาหาร ที่มีความสำ�คัญ หลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ด้าน
อาหารและโภชนาการ ดังนี้
1.1 สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารที่เชื่อมโยงกับด้านเกษตรกรรมโดยตรง อันเกิดจากคุณภาพ
ทรัพยากรดิน น้ำ� ขนาดพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารที่ลดลงเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ตลอดจนการขยายพืน้ ทีก่ ารผลิตการเกษตรทีไ่ ม่ใช่อาหาร ทำ�ให้มผี ลกระทบต่อ
การผลิตอาหารโดยรวม นอกจากนีก้ ารลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่ใช้เป็น
อาหาร แรงงานภาคการเกษตรทีล่ ดลง เศรษฐกิจและการตลาดทีผ่ นั ผวน การเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ
ทีก่ ระทบต่อการผลิตอาหารตลอดจนการเปิดการค้าเสรีและความตกลงระหว่างประเทศซึง่ มีผลทัง้ ในด้าน
บวกและลบ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารทีแ่ ต่เดิมมาจากความหลากหลายของพืชอาหาร
ท้องถิน่ ปัจจุบนั หันมาพึง่ พาพืชเศรษฐกิจทีต่ อ้ งซือ้ มาบริโภค ทำ�ให้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลง
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี การกระจายเนื้อสัตว์ไปยังกลุ่มผู้ด้อย
โอกาสไม่ทวั่ ถึง เช่น คนจนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล จะนำ�ไปสูป่ ญั หาความขาดแคลนอาหารและปัญหา
ภาวะโภชนาการในระดับบุคคลได้
1.2 สถานการณ์ดา้ นการแปรรูปอาหาร ปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารแปรรูป หลักการ
สากลของระบบการจัดการคุณภาพ สุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหารในการผลิตและการแปรรูป
ตามมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติด้านวิธีการปฏิบัติในการผลิตที่ดี ด้านการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งครอบคลุมตลาดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการแปรรูปอาหาร ศักยภาพในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและการประยุกต์การผลิตและการแปรรูปอาหารสู่ภาคธุรกิจอาหาร เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัตหิ รือสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การถนอม
และการแปรรูป การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและการกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร
1.3 สถานการณ์ดา้ นความปลอดภัยอาหาร เป็นปัญหาเกีย่ วกับด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารที่ส่งผลถึงการเจ็บป่วยของประชากร ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ
จุลินทรีย์และสารเคมี สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้�ำ เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหาร
เป็นพิษในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา ยังไม่ลดลง ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค สูญเสียงบประมาณ
และเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากการบริโภคอาหาร
จากธรรมชาติสกู่ ารบริโภคอาหารแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นการยืดอายุของผลิตภัณฑ์โดยการเติม
วัตถุกนั เสีย การเติมสารปรุงแต่ง กลิน่ รส และ/หรือสี ให้ดนู า่ รับประทานแต่อาจเกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้
ซึ่งนับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตอาหารกับสิ่งแวดล้อมมนุษย์
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1.4 สถานการณ์อาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพ ปัญหาด้านการจัดการองค์ความรูข้ องระบบ
นิเวศอาหาร การผลิตและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนให้เข้มแข็งความท้าทายสำ�หรับประเทศ การพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ ตลอดจนการวิจยั เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
ห่วงโซ่อาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจ
เลือกซือ้ อาหารทีม่ คี ณุ ภาพ และปลอดภัย เพือ่ ลดการเกิดโรคทีเ่ กิดจากการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง และรู้
เท่าทัน สือ่ โฆษณา นอกจากนี้ จากผลการผลักดันให้มกี ารผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรม
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่อย่างกว้างขวาง จึงควรมีการสนับสนุนการผลิต การแปรรูปอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยสนับสนุนให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสาร และ
การกระจายข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
1.5 สถานการณ์ด้านการสื่อสารและการจัดการทรัพยากรอาหารและโภชนาการ ปัญหาด้าน
การขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและด้านการจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นระบบที่ดี การขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งผลให้ท�ำ งานซ้�ำ ซ้อนกัน การจัดเก็บข้อมูลด้านอาหารไม่สมบูรณ์ ยากแก่การสืบค้น
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าสินค้า
อาหารของไทย
ปัจจุบัน สาขาวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพือ่
โภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เปิดสอนครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2558 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ทเี่ ปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการ
ระบบอาหารเพือ่ โภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2554) สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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2. วัตถุประสงค์

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอก
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการระบบอาหารและโภชนาการที่เกิดขึ้นในหลายมิติ
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ
ด้านอาหารและโภชนาการ
3) มีความสามารถในการสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพือ่ การจัดการระบบ
อาหารและโภชนาการ
4) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นการจัดการระบบอาหารและโภชนาการ
เพื่อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรูด้ า้ นการพัฒนาครอบครัวและสังคมและใช้คณุ ธรรม จริยธรรมในการนำ�ความรู้
ไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2) สามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ยกระบวนการวิจยั ทีถ่ กู ต้อง และประยุกต์ใช้ผลการวิจยั เพือ่
พัฒนาครอบครัวและสังคม
3) สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการเพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
4) มีทักษะด้านภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร เพื่อการเข้าถึงบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
5) มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการดำ�เนินชีวิตและการทำ�งาน
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
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) ผู้อำ�นวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลหรือผู้แทน
กรรมการ
13) ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหรือผู้แทน
กรรมการ
14) นายกสมาคมโรงแรมไทยหรือผู้แทน
กรรมการ
15) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
กรรมการ
16) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เลขานุการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ)
17) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชา 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.สำ�อางค์ สืบสมาน
กรรมการ
6) รองศาสตราจารย์ ดร.อำ�ไพรัตน์์ อักษรพรหม
กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
กรรมการ
8) รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา
กรรมการ
9) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เลขานุการ
10) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม)
6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย)
7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร

6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

วศินา จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
		
		
ศริศักดิ์ สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
ศศิมน ปรีดา, รองศาสตราจารย์
		
สุนันท์ สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
สำ�อาง สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
อรวินท์ เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์
		
		

วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A.
(Spécialité Biologie Appliquée a` la
Nutrition et aux Bioindustries Option
Nutrition, Docteur de I’Université de
Nancy I (Alimentation Nutrition)
(mention très honorable)
วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), Dip. Food
Toxicology, Post. Grad. Biosensor, 		
วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา)
มหาวิทยาลัยมหิดล			
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., M.S. (Agricultural & Extension
Education), Ed.D. (Agricultural & 		
Extension Education)
Mississippi State University
วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and
Preventive Medicine and Nutrition)
University of Queensland
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. 			
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิตตินันท์ เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
			

วท.บ. (เกียรตินิยม),
M.S. (Child Development),
Ph.D. (Human Development
and Family Studies) (Honour)
Iowa State University

6.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
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บุญเสริม หุตะแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
วรรณภา โพธิ์น้อย, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
สุรพร เสี้ยนสลาย, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา

กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
			
			
			
จิตตินันท์ เดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์ ดร.
			
			
		
		
บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ, รองศาสตราจารย์
		
บุญเสริม หุตะแพทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		

ศศ.บ., สส.ม. (พัฒนาชุมชน),
Ph.D., Charles Sturt University
ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม., M.Ed.Admin.,
Dip.Ed.Admin., Ed.D.Ed.Admin.
(Human Resource Development)
University of British Columbia
ศษ.บ., น.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
(เกียรตินยิ ม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์), ปร.ด. (การศึกษาทางไกล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา),
M.A. (Educational Psychology),
Ph.D. (Family and Child Ecology)
Michigan State University
วท.บ. (เกียรตินิยม),
M.S. (Child Development),
Ph.D. (Human Development
and Family Studies) (Honour)
Iowa State University
วศ.บ., กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศศ.บ., สส.ม. (พัฒนาชุมชน),
Ph.D., Charles Sturt University
ร.บ., M.S. (Family Relations
& Child Development)
Oklahoma State University

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

พูนสุข เวชวิฐาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
รัชนีกร โชติชัยสถิตย์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
วรรณภา โพธิ์น้อย, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
วศินา จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
		
		
		
ศรชัย สินสุวรรณ, อาจารย์
		
ศศิมน ปรีดา, รองศาสตราจารย์
		
สายน้ำ�ผึ้ง ทองใส, อาจารย์
			
			
สำ�อาง สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
สิริพิชญ์ วรรณภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
		

กศ.บ. (เกียรตินิยม), คศ.ม.
(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),
Ph.D. (Family Social Science)
University of Minnesota
น.บ., น.ม., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์		
ในกระบวนการยุติธรรม), 			
Ph.D., Charles Sturt University
ศศ.บ. (เกียรตินิยม), ร.ม., M.Ed.Admin.,
Dip.Ed.Admin., Ed.D.Ed.Admin.
(Human Resource Development)
University of British Columbia
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., D.E.A.
(Spécialité Biologie Appliquée a` la		
Nutrition et aux Bioindustries Option
Nutrition, Docteur de I’Université de
Nancy I (Alimentation Nutrition)
(mention très honorable)
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยสุรนารี
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม.
(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., M.C.N., Ph.D. (Social and
Preventive Medicine and Nutrition)
University of Queensland
คศ.บ., คศ.ม. (ผ้าและเครื่องแต่งกาย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สุรพร เสี้ยนสลาย, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์
		
อรวินท์ เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์
		
		
อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
เอมอร จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
		

ศษ.บ., น.บ., พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
(เกียรตินยิ ม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (อาหารและ
โภชนาการเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์), ปร.ด. (การศึกษาทางไกล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ., คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),
ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
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)
หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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9. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รบั รองคุณวุฒขิ องผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก
การพัฒนาครอบครัวและสังคม แล้วโดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่ง
ที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

10. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
10.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
10.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลทีม่ หาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตามเงือ่ นไข
ของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชาแล้ว จึงจะเข้ารับเป็น
นักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

11. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษา
ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา
ดั ง นั้ น นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนควรลงทะเบี ย นเรี ย นตามแนวทางการจั ด โปรแกรมการศึ ก ษาที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
หลักสูตรของตน ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด หรือ
เลือกเรียนเพียง 1 ชุดวิชาก็ได้ สำ�หรับชุดวิชาที่เหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับแนวทางการเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตาม
ที่กำ�หนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน
การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำ�หรับการลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำ�ได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
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หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำ�หนด
5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำ�เสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการ
ศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นบั หน่วยกิต)
11.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นกั ศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร
และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ ะบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการเปิดสอน
ชุดวิชาและตารางสอบไล่ทรี่ ะบุไว้ในคูม่ อื ลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทัง้ นี้ ชุดวิชาทีล่ งทะเบียนในภาคการศึกษา
เดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
11.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกลที่
มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำ �รายงานและส่งงานที่ ได้รับ
มอบหมายเข้าร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
11.4		หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
		 ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
		 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
		 อำ�เภอปากเกร็ด 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 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นคำ�นำ�หน้าชือ่ - ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับใบรายงานผลการศึกษา
รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน
และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ
เว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4
โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์
http://www.stou.ac.th/forum/display_forum_topics.asp?ForumID=19

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

		

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
Master of Science (Food System Management for Nutrition)
M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.50
หมายเหตุ 1.
			
2.
			
			
			
			
3.
			

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดย
พิจารณาจากผลการศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะกำ�หนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002)
โภชนาการมนุษย์ หรือชุดวิชา 71412 (20723010) อาหาร โภชนาการศึกษาและการสือ่ สาร หรือชุดวิชา
อืน่ เพิม่ เติม ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
กำ�หนด
ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำ�กว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ			
4
ข. วิทยานิพนธ์				
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  4  ชุดวิชา  (24 หน่วยกิต)
		 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
		 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
			
สำ�หรับผู้บริโภค
		 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
		 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
ข. วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)		
		 71798 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		 71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหาร
			
เพื่อโภชนาการ**
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		 เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
		 ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แผน  ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  5  ชุดวิชา  (30 หน่วยกิต)
		 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
		 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
			
สำ�หรับผู้บริโภค
		 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
		 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
		 71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ  1  ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		 71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหาร
			
เพื่อโภชนาการ*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
		 ในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่  1 ภาคต้น 71701
		
71702
			
ปีที่  1 ภาคปลาย 71703
		
71704
ปีที่  2 ภาคต้น 71798
ปีที่  2 ภาคปลาย 71798
		
71799
			

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

แผน ข
ปีที่  1 ภาคต้น 71701
		
71702
			
ปีที่  1 ภาคปลาย 71703
		
71704
ปีที่  2 ภาคต้น 71705
ปีที่  2 ภาคปลาย 71797
		
71799
			

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

รายละเอียดหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Arts Program in Family and Social Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
ศศ.ม. (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
Master of Arts (Family and Social Development)
M.A. (Family and Social Development)

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2) มีประสบการณ์การทำ�งานที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาคหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม สาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการแรงงาน สวัสดิการสังคมและ
ครอบครัว สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน
หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัวและสังคม ภายหลังจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้โดยมีหลักฐานแสดง
ประกอบ ตามที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์กำ�หนด
หมายเหตุ 		
		
		
		
		

ผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตติ ามข้อ 1) - 3) ต้องไม่เป็นโรคทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพการเป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย หากการกระทำ�นัน้ ได้กระทำ�โดยมิได้มเี จตนา
กระทำ�ความผิด หรือกระทำ�โดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ� จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หาก
สภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำ�หนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็น
นักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม

วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

(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**
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพัฒนาครอบครัวและสังคมในภาคการศึกษา
		สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

แผน  ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร

ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		
		 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(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*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการพัฒนาครอบครัวและสังคมในภาคการศึกษา
		สุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม

แผน ก แบบ ก 2
ปีที่  1  ภาคต้น 73713
		
73714
ปีที่  1  ภาคปลาย 73723
		
73724
ปีที่  2  ภาคต้น 73788
ปีที่  2  ภาคปลาย 73788
		
73789
			

ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม
สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การพัฒนาครอบครัวและสังคม

แผน ข
ปีที่  1  ภาคต้น 73713
		
73714
ปีที่  1  ภาคปลาย 73723
		
73724
ปีที่  2  ภาคต้น _ _ _ _ _
		
73735
		
73736
		
73737
				
ปีที่  2  ภาคปลาย 73787
		
73789
			

ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม
สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม
สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัว
และสังคม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การพัฒนาครอบครัวและสังคม
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก 8 หลัก
71701
71702
71703
71704
71705
71797
71798
71799
73713
73714
73723
73724
73735
73736
73737
73787
73788
73789

รายชื่อชุดวิชา

50723001 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
50723002 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค
50723003 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
50723004 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
50723005 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
50724002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
50724001 วิทยานิพนธ์ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
50725001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
50743001 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
50743002 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
50743003 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม
50743004 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม
50743005 เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม
50743006 สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
50743007 สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ครอบครัวและสังคม
50744002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
50744001 วิทยานิพนธ์ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
50745001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การพัฒนาครอบครัวและสังคม

ภาค ภาค
ต้น ปลาย






























หมายเหตุ ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/
		
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
Management of Food Security and Safety
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
4.
5.
		
6.
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
มีความรู้ความเข้าใจการจัดการการผลิตภาคการเกษตรตามระบบห่วงโซ่อาหาร ที่ทำ�ให้
เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร
สามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของการบริโภคอาหาร
สามารถจัดการผลิตผลการเกษตรเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
สามารถวางแผนและจัดการด้านโลจิสติกส์ตงั้ แต่กระบวนการผลิตถึงการกระจายอาหารสู่
ผู้บริโภค
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและการกระจายอาหาร
เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย่ วกับความมัน่ คงและความปลอดภัยในการผลิตอาหารเพือ่ การบริโภค โดยพิจารณา
ถึงความเพียงพอทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การจัดการการผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพ
ทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยสอดคล้องกับห่วงโซ่อาหาร ความต้องการ และความคาดหวังของ
การบริโภคอาหาร การจัดการโลจิสติกส์เพือ่ ความมัน่ คงและปลอดภัยทางอาหาร ตัง้ แต่กระบวนการผลิต
ถึงการกระจายอาหารสู่ผู้บริโภค คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและ
การกระจายอาหาร

71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
(6 หน่วยกิต)
         สำ�หรับผู้บริโภค
Quality and Safety Management of Food Products for Consumers
        วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		

สามารถจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารสำ�หรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ในทุกระดับการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพและคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
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3.
		
4.
		

มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี าร ระบบ และกลไกการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคทัง้ ด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในทุกระดับ
การผลิต อย่างมีประสิทธิภาพและคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการจัดการวัตถุดบิ
การแปรรูป การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร
สูผ่ บู้ ริโภค นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
รวมถึงบทบาทของผู้ผลิต องค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
Food and Nutrition for Health
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
		
3.
4.
		
5.
		

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการจัดการด้านอาหารและโภชนาการเพื่อการ
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
สามารถสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม
สามารถให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของชุมชน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทางด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับบุคคล
ในสภาวะต่างๆ เพื่อประโยชน์เชิงสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค การจำ�แนกอาหารและ
สารอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จริยธรรมในการผลิตและจำ�หน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 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.
2.
3.
		
4.
		

มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
สามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในงานวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
สามารถนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์เพือ่ การวิจยั ทางการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ
สามารถดำ�เนินการวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการอย่างมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของการทำ�วิจัย

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการวิจยั ระเบียบ วิธกี าร กระบวนการวิจยั และการนำ�ผลงานวิจยั
นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การนำ�สถิตติ า่ งๆ เพือ่ มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการอย่างมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของการทำ�การวิจัย

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
Seminar on Issues of Food System Management for Nutrition
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
		
		
3.
		
4.
		

(6 หน่วยกิต)

สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์แนวคิด หลักการการจัดการระบบอาหารเพื่อ
โภชนาการ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ในการนำ�เสนอผลงานวิชาการ
จากการศึกษาค้นคว้าประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการภายใต้กระแส
การเปลี่ยนแปลง
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวประเด็นใหม่ๆ ในเรื่องการจัดการระบบอาหารเพื่อ
โภชนาการที่ได้รับความสนใจในวงการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาอาหารและโภชนาการไปสู่การจัดการระบบอาหาร
และโภชนาการที่ดี
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ระบบความคิด กระบวนการคิด การพัฒนาทักษะการคิด เทคนิคการแสวงหาความรู้ และ
การคัดสรรองค์ความรู้ทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เทคนิคการจัดเวทีสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เทคนิคและเครื่องมือการศึกษาการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
การจัดการความรูแ้ ละถอดบทเรียนเพือ่ การส่งเสริมสุขภาพ เทคนิคการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล
กรณีศึกษาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ในแง่มุมต่างๆ สถานการณ์อาหารและ
โภชนาการในปัจจุบนั ปัญหาระบบนิเวศกับห่วงโซ่อาหาร วิถกี ารดำ�เนินชีวติ กับผลกระทบต่อการจัดการ
ระบบอาหารเพื่อโภชนาการ วงจรชีวิตกับการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ รูปแบบและวิถีการ
ดำ�เนินชีวติ เพือ่ สุขภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายด้านการจัดการระบบอาหารเพือ่ โภชนาการ
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
Independent Study (Food System Management for Nutrition)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
		
4.

(6 หน่วยกิต)

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สามารถสำ�รวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ
สามารถผลิตผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยการนำ�แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
ที่ได้จากการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช้
มีความรู้ ทักษะในการเขียนและนำ�เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การผลิตและการเผยแพร่ผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยการวิจัยหรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานหรือการเขียน
เอกสารทางวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์

71798 วิทยานิพนธ์ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
Thesis (Food System Management for Nutrition)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์
สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
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5.
6.
7.
8.
9.

สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอและสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหาร (6 หน่วยกิต)
เพื่อโภชนาการ
Graduate Professional Experience in Food System Management for Nutrition
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.
		

เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อ
โภชนาการ
เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและโภชนาการ
พัฒนาภาวะผู้นำ�ในวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
เพิ่มพูนทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำ�งานเป็นทีม
เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อ
โภชนาการ การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำ�งานเป็นทีม
การเสริมสร้างและเพิม่ พูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ ที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งเสริมให้ตนเอง สมาชิกในชุมชน และสังคมมีสุขภาพที่ดี
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73713 ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
Family Studies and Family Life Development
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาเรือ่ งครอบครัวหรือครอบครัวศึกษา ตาม
การเปลีย่ นแปลงของชีวติ ครอบครัวและปฏิสมั พันธ์ระหว่างครอบครัวกับบริบทต่างๆ ของ
ระบบมนุษยนิเวศ
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรณีตัวอย่างเรื่องราวชีวิตครอบครัวหรือ
ผลการวิจัยเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเพื่อนำ�เสนอแนวทางการพัฒนาครอบครัวให้เข้มแข็ง
มั่นคง
เพือ่ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รบั ในการพัฒนางานวิชาการด้าน
การพัฒนาครอบครัว

คำ�อธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของครอบครัวศึกษาและวิธีการศึกษาชีวิตครอบครัว แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
การศึกษาครอบครัวในมุมมองของศาสตร์ตา่ งๆ ทัง้ ในทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยนิเวศศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และอื่นๆ ระบบครอบครัวกับระบบมนุษยนิเวศ คุณค่าชีวิตความเป็นครอบครัว
การเปลีย่ นแปลงของครอบครัว ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องและผลกระทบต่อชีวติ ครอบครัว ความหลากหลายของ
ครอบครัว และวิถคี วามเป็นอยู่ การเปรียบเทียบรูปแบบและวัฒนธรรมครอบครัวในสังคมไทย และสังคมอืน่
การประเมินสภาวะครอบครัว เครือ่ งมือ และตัวชีว้ ดั ครอบครัว เศรษฐศาสตร์ครอบครัว และ
การจัดการทรัพยากรของครอบครัว การพัฒนาครอบครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และทักษะชีวิตครอบครัว การเสริมพลังครอบครัว และการสร้างเครือข่ายครอบครัว
การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาครอบครัวและสังคม ตลอดจนนโยบายหลัก แผนยุทธศาสตร์
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัว

73714 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Social Change and Sustainable Development
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสามารถนำ�
		 แนวคิดและทฤษฎีเหล่านัน้ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้
		 ในสังคมไทยได้
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2.
		
		
3.
		
		
		
4.
		
		

เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของปัญหาสังคม ตลอดจนสามารถกำ�หนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาครอบครัวและสังคมไทยได้
เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาโดยมุ่งให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งยึดโยงความสัมพันธ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ
การปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และสามารถนำ�แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไปกำ�หนดเป็นแผนงานและโครงการในการพัฒนาสังคมไทยได้
เพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
การบริหารการพัฒนาสังคมเพือ่ การพัฒนาครอบครัวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกระบวนการธรรมาภิบาลได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
การศึกษาสังคม แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวคิดและทฤษฎี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อม กับการดำ�เนินชีวติ ของบุคคล ครอบครัว และสังคม แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม การร่วมมือเพือ่ การพัฒนากับสิทธิมนุษยชน การสร้างเสริมอำ�นาจให้ประชาชน
ภาวะผูน้ �ำ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน กระบวนการธรรมาภิบาล
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย

73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม
Research for Family and Social Development
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้าน
ครอบครัวและสังคม
เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจกระบวนการวิจยั และระเบียบวิธวี จิ ยั ทางด้านครอบครัวและ
สังคม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อให้สามารถประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัว
และสังคม
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ปรัชญาพื้นฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยทางด้านครอบครัวและสังคม กระบวนการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัยทางด้านครอบครัวและสังคมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตั้งแต่การกำ�หนดหัวข้อ
การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำ�หนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยและเครื่องมือการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การรายงานผลการวิจยั ลักษณะของการวิจยั ทางด้านครอบครัวและสังคม การศึกษากรณีตวั อย่างงานวิจยั
ทางด้านครอบครัวและสังคม ทิศทางการวิจยั ทางด้านครอบครัวและสังคม การประยุกต์ผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคม และการจัดทำ�โครงการวิจัยทางด้านครอบครัว
และสังคม

73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม
Seminar on Current Issues in Family and Social Development
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี ด้านการพัฒนา
ครอบครัวและสังคม ในการเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคมที่เป็น
ปัจจุบัน ไปสู่การกำ�หนดแนวทางการพัฒนาครอบครัวและสังคม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ในการนำ�เสนอผลงานวิชาการ จาก
การศึกษาค้นคว้าประเด็นครอบครัวและสังคมในกระแสการเปลี่ยนแปลง
เพือ่ ติดตามความเคลือ่ นไหวประเด็นใหม่ๆ เรือ่ งครอบครัวและสังคม ที่ได้รบั ความสนใจ
ในวงการวิชาการด้านครอบครัวและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา
ระบบความคิด กระบวนการคิดและการพัฒนาทักษะการคิด เทคนิคการแสวงหาความรู้ และ
การคัดสรรองค์ความรู้ด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคม เทคนิคการจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ เทคนิคและเครือ่ งมือการศึกษาครอบครัวและสังคม การจัดการความรูแ้ ละถอดบทเรียนเพือ่
การพัฒนาครอบครัวและสังคม เทคนิคการวิเคราะห์สงั เคราะห์และสรุปผลกรณีศกึ ษาประเด็นครอบครัว
และสังคมในแง่มมุ ต่างๆ อาทิหวั ข้อ สถานการณ์ครอบครัวกับสภาพสังคมปัจจุบนั ปัญหาการดำ�เนินชีวติ
ครอบครัวในสังคมตามระยะของวงจรชีวิตครอบครัว/ตามอายุบุตร ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับ
มิติต่างๆ ทางสังคม รูปแบบและวิถีชีวิตครอบครัวในสังคมของการเปลี่ยนแปลง การใช้ชีวิตครอบครัว
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายและมาตรการสำ�หรับครอบครัวทีม่ คี วามต้องการพิเศษ และอืน่ ๆ
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73735 เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัวและสังคม
Gender Studies in Family and Social Development
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
3.
		
		
		
4.
		
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและสามารถวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับเพศสภาวะ
ครอบครัวและสังคม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอคติทางเพศ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของผู้หญิง และเพศทางเลือก
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการสร้างครอบครัว การอบรมขัดเกลาทางสังคม และ
ความสัมพันธ์กับครอบครัว และสังคมของหญิงชายและเพศทางเลือก
เพื่อให้มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เพศสภาวะในมิติด้านครอบครัว
ที่สัมพันธ์กับจิตวิทยา กฎหมาย การศึกษา สุขภาวะ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม และสือ่ ตลอดจนเพศสภาวะ
กับการพัฒนา
เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะในการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำ�ไปสู่การกำ�หนดนโยบายทางด้าน
ครอบครัวและสังคม วิจัย และการวิเคราะห์ประเด็นเพศสภาวะที่ส�ำ คัญในสถานการณ์
ปัจจุบัน

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเพศสภาวะ ครอบครัวและสังคม แนวคิดและทฤษฎีีเกี่ยวกับ
อคติทางเพศ ประวัติความเป็นมาของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของผู้หญิงและเพศทางเลือก
กระบวนการสร้างครอบครัว การอบรมขัดเกลาทางสังคม และความสัมพันธ์กบั ครอบครัว และสังคมของ
หญิงชายและเพศทางเลือก เพศสภาวะในมิติด้านครอบครัวที่สัมพันธ์กับจิตวิทยา กฎหมาย การศึกษา
สุขภาวะ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม
และสือ่ เพศสภาวะกับการพัฒนา การกำ�หนดนโยบายครอบครัวและสังคม ศึกษาวิจยั และการวิเคราะห์
ประเด็นเพศสภาวะสำ�คัญที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน

73736 สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
Family Welfare for Human Security
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและนโยบายของรัฐใน
		 การจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และหลักประกันที่มั่นคงสำ�หรับมนุษย์ รวมถึงแนวคิด
		 เรื่องการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
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2.
		
		
3.
		
		
		
4.
		
		

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กระบวนการกำ�หนดนโยบายด้าน
ครอบครัวและสังคม การนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำ�กัดของ
การจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และความมั่นคงของมนุษย์
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสวัสดิการ
ครอบครัวสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรการการออกกฎหมายและการใช้กลไก
อื่นๆ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญในการนำ�นโยบายของรัฐด้านการจัดสวัสดิการครอบครัว
สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ไปใช้ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์และนำ�เสนอแนวทางการกำ�หนดรูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการ
แบบองค์รวม โดยคำ�นึงถึงความต้องการจากประชาคม ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากสวัสดิการได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีด้านสวัสดิการครอบครัวและสังคมกับหลักประกันที่มั่นคงสำ�หรับมนุษย์
การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ลักษณะและรูปแบบการจัดสวัสดิการครอบครัวและสังคมในลักษณะองค์รวม
รวมทั้งการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ นโยบาย มาตรการและกลไก
ของรัฐทีน่ �ำ ไปสูก่ ารจัดสวัสดิการ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และความ
มัน่ คงของมนุษย์ รูปแบบการจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ ปัญหาอุปสรรค
และการแสวงหารูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการครอบครัว สังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ทเี่ หมาะสม
กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการของ
องค์กรเอกชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม โดยคำ�นึงถึงความต้องการจากประชาคม
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการได้

73737 สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม (6 หน่วยกิต)
Institutions and Social Movement for Family and Social Development
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

เพื่อศึกษาค้นคว้าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทางสังคมและขบวนการทาง
สังคมเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม
เพื่อสามารถวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการธำ�รงอยู่ของสถาบันทางสังคม และ
ขบวนการทางสังคมได้
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3.
		
4.
		

เพื่อสามารถระบุขั้นตอนและวิธีการระดมทรัพยากรเพื่อสร้างและพัฒนาขบวนการทาง
สังคม รูปแบบต่างๆ ได้
เพื่อศึกษาบทบาทสถาบันทางสังคมที่กำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม
เพื่อความสงบสันติ และสมานฉันท์ของสังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบันทางสังคม เครือข่ายทางสังคมของชุมชน สิทธิมนุษยชน
การประท้วงภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม อัตลักษณ์
ของกลุม่ และชุมชน การสร้างและธำ�รงรักษาองค์การและสถาบันทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีขบวนการ
ทางสังคม ความขัดแย้งทางสังคมและการปลุกระดมมวลชน การจัดองค์การขบวนการทางสังคม
กระบวนการทางการเมืองและขบวนการทางสังคม ขบวนการทางสังคมเพือ่ สิทธิและความเป็นธรรมของ
พลเมือง ขบวนการทางสังคมเพือ่ พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม โลกาภิวตั น์และขบวนการทางสังคม
ข้ามชาติ สันติวิธีในการจัดการความไม่สงบในสังคม

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

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและทำ�งานตามกระบวนการที่เป็นระบบ สามารถใช้
กระบวนการทำ�งานที่เป็นระบบสร้างเสริมประสบการณ์ ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาครอบครัวและสังคมด้วยตนเอง สามารถบูรณาการความรูท้ ศี่ กึ ษาจากชุดวิชาต่างๆ เพือ่ การศึกษา
วิเคราะห์ และสร้างผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัวและสังคม

คำ�อธิบายชุดวิชา
โครงการและรูปแบบการศึกษาค้นคว้าอิสระ การเลือกปัญหาสำ�หรับการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
การพัฒนาครอบครัวและสังคม การเขียนและเสนอโครงการการศึกษาค้นคว้า การดำ�เนินการศึกษา
เฉพาะเรือ่ งในสถานการณ์จริงอย่างเป็นระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
และการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ

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

(12 หน่วยกิต)

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขี ย นและเสนอโครงการวิ ท ยานิ พ นธ์ การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ เพื่ อ การวิ จั ย สำ� หรั บ วิ ท ยานิ พ นธ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอและสอบปกป้อง
วิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน การวิจัยเพื่อเผยแพร่

73789 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(6 หน่วยกิต)
การพัฒนาครอบครัวและสังคม
Graduate Professional Experience in Family and Social Development
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.
		
4.
		

เพือ่ ให้มกี ระบวนทัศน์ในการกำ�หนดนโยบาย มาตรการ และทิศทางการพัฒนาครอบครัว
และสังคม
เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการพัฒนาครอบครัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างเจตคติ บุคลิกภาพ และภาวะผู้น�ำ ทางวิชาการด้านครอบครัวและสังคมที่
สามารถทำ�งานร่วมกับคนในสังคมได้
เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกในการพัฒนาครอบครัวและสังคม และ
สามารถเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
กระบวนทัศน์และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาครอบครัวและสังคม การกำ �หนดนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาครอบครัวและสังคม การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์การสังคมและการ
ปฏิบตั งิ านด้านครอบครัวและสังคม การพัฒนาเจตคติ บุคลิกภาพ และภาวะผูน้ ำ�ทางวิชาการและวิชาชีพ
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำ�นึกทีด่ ตี อ่ การพัฒนาครอบครัวและสังคม
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การพัฒนาครอบครัวและสังคม
ครอบครัวศึกษาและการพัฒนาชีวิตครอบครัว
เพศสภาวะศึกษากับการพัฒนาครอบครัว
และสังคม
วิทยานิพนธ์ (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)
วิทยานิพนธ์ (การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
สถาบันและขบวนการทางสังคมเพื่อ
การพัฒนาครอบครัวและสังคม
สวัสดิการครอบครัวเพื่อความมั่นคงของมนุษย์

Management of Food Security and Safety
Quality and Safety Management of Food
Products for Consumers
Social Change and Sustainable
Development
Research for Family and Social Development
Research and Statistics in Food System
Management for Nutrition
Independent Study
(Food System Management for Nutrition)
Independent Study
(Family and Social Development)
Graduate Professional Experience in Food
System Management for Nutrition
Graduate Professional Experience in
Family and Social Development
Family Studies and Family Life Development
Gender Studies in Family and Social
Development
Thesis (Food System Management
for Nutrition)
Thesis (Family and Social Development)
Institutions and Social Movement for Family
and Social Development
Family Welfare for Human Security

รหัสชุดวิชา
71701
71702
73714
73723
71704
71797
73787
73789
71799
73713
73735
71798
73788
73737
73736
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ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ
สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

Seminar on Issues of Food System
Management for Nutrition
Seminar on Current Issues in Family and
Social Development
Food and Nutrition for Health

รหัสชุดวิชา
71705
73724
71703

ศึกษาศาสตร์

เกร็ด
ไปปาก

ไป จ.น

ี

นทบุร

ที่ปรึกษา

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา จันทรศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภช รติโอฬาร

ไป จ.ปทุมธานี

ม.
4.5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

บรรณาธิการ
วัดผาสุกมณีจักร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพร เสี้ยนสลาย
รองศาสตราจารย์ ดร.อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม
อาจารย์ศรชัย สินสุวรรณ
นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

5 กม.

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

สายรถที่ผ่าน
1. รถโดยสารประจำ�ทาง

- ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
52 150 ปอ.150 356 ปอ.356 166 ปอ.166
1053 (ท่าน้ำ�นนท์ - เวชคาม)

2. รถตู้โดยสาร

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ออกแบบปก
หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2558

