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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 จรยิธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคมในการผลติและการกระจายอาหารเพื่อความ

มั่นคงดา้นอาหารและโภชนาการ รวมถงึความปลอดภัยทางอาหาร 

 คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิเกีย่วกับความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลติอาหารเพือ่การบรโิภค โดยพจิารณาถงึความ

เพียงพอทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาต ิการจัดการการผลติการเกษตรที่มคีุณภาพทางดา้นอาหารและ

โภชนาการ โดยสอดคลอ้งกบัห่วงโซอ่าหาร ความตอ้งการ และความคาดหวังของการบรโิภคอาหาร การจัดการโล

จสิตกิสเ์พื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ตัง้แตก่ระบวนการผลติถงึการกระจายอาหารสูผู่บ้รโิภค คณุธรรม 

จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการผลติและการกระจายอาหาร 

 

71702 การจดัการผลติภณัฑอ์าหารเพือ่คุณภาพและความปลอดภยัสําหรบัผูบ้รโิภค (6 หนว่ยกติ) 

          Quality and Safety Management of Food Products for Consumers 

            วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถจัดการคณุภาพและความปลอดภัยตลอดหว่งโซอ่าหารสําหรับผลติภัณฑอ์าหารในทกุระดับ

การผลติ อยา่งมปีระสทิธภิาพและคํานงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

2. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลติภัณฑ์

อาหาร 

3. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับวธิีการ ระบบ และกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคทัง้ดา้นคุณภาพและ 

ความปลอดภัยของอาหาร 

4. มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่คณุภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑอ์าหาร 

คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิการจัดการคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลติภัณฑอ์าหารในทกุระดับการผลติ อยา่งมี

ประสทิธภิาพและคํานึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เริม่ตัง้แต่กระบวนการจัดการวัตถุดบิ การแปรรูป การบรรจุและ

บรรจุภัณฑ ์การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการกระจายผลติภัณฑอ์าหารสูผู่บ้รโิภค นอกจากนี ้ยังครอบคลมุถงึ

กฎ ระเบยีบ มาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถงึบทบาทของผูผ้ลติ องคก์ารภาครัฐและ

เอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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71703  อาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Food and Nutrition for Health 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการจัดการอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ 

 2.  สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการจัดการดา้นอาหารและโภชนาการเพื่อการส่งเสริม 

ป้องกนั และฟ้ืนฟสูขุภาพ 

 3.  สามารถสรา้งนวตักรรมเกีย่วกบัอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ 

 4.  สามารถสือ่สารดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารทีเ่หมาะสม  

 5.  สามารถใหค้วามรูด้า้นอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของชุมชนอย่างมี

คณุธรรมและจรยิธรรม 

คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการทางดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสมกับบุคคลในสภาวะตา่งๆ 

เพื่อประโยชน์เชงิสุขภาพและลดความเสีย่งจากการเกดิโรค การจําแนกอาหารและสารอาหารเพื่อการส่งเสริม

สุขภาพ จริยธรรมในการผลิตและจําหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยและการประยุกต์ความรูด้า้นอาหารและ

โภชนาการเพือ่สรา้งนวัตกรรมดา้นอาหารและโภชนาการ รวมทัง้การสือ่สารเพือ่ปรับเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

อาหารและโภชนาการตามบรบิทของชมุชนอย่างมคีณุธรรมและจรยิธรรม 

 

71704  การวจิยัและสถติทิางการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Statistics in Food System Management for Nutrition  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1.  มคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวจัิยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 2.  สามารถประยกุตค์วามรูท้างสถติใินงานวจัิยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 3.  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจัยทางการจัดการระบบอาหาร 

เพือ่โภชนาการ 

 4.  สามารถดําเนนิการวจัิยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการอยา่งมคีณุธรรมและจรรยาบรรณ 

  ของการทําวจัิย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการวจัิย ระเบยีบ วธิกีาร กระบวนการวจัิย และการนําผลงานวจัิยนําไปสูก่าร

ปฏบิัต ิ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 ในเรื่องการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่

ไดรั้บความสนใจในวงการวชิาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

  4.  สามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาอาหารและโภชนาการไปสู่การจัดการระบบอาหารและ 

โภชนาการทีด่ ี

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบความคดิ กระบวนการคดิ การพัฒนาทักษะการคดิ เทคนิคการแสวงหาความรู ้และการคัดสรรองค์

ความรูท้างดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ เทคนิคการจัดเวทสีัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรูท้างวชิาการ 

เทคนิคและเครื่องมือการศึกษาการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ การจัดการความรูแ้ละถอดบทเรียนเพื่อ         

การส่งเสรมิสุขภาพ เทคนิคการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลกรณีศกึษาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อ

โภชนาการ ในแงมุ่มตา่งๆ สถานการณ์อาหารและโภชนาการในปัจจบุัน ปัญหาระบบนเิวศกับห่วงโซอ่าหาร วถิกีาร

ดําเนินชีวติกับผลกระทบต่อการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ วงจรชวีติกับการจัดการระบบอาหารเพื่อ

โภชนาการ รูปแบบและวถิกีารดําเนนิชวีติเพือ่สขุภาพตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายดา้นการจัดการระบบ

อาหารเพือ่โภชนาการระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ

 

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 ้ทกัษะในการเขยีนและนําเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

คําอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและการเผยแพร่ผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

โดยการวจัิยหรอืการสังเคราะหเ์ชงิวพิากษ์หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งานหรอืการเขยีนเอกสารทางวชิาการ 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

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยสําหรับวทิยานิพนธ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ ์การนําเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจัิยเพือ่การเผยแพร ่

 

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 

 การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ การพัฒนา

ตนเองและเสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ใีนการประกอบอาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ การสง่เสรมิ

มนุษยสมัพันธแ์ละการพัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหาและการทํางานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ทีท่ันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งเสริม 

ใหต้นเอง สมาชกิในชมุชน และสงัคมมสีขุภาพทีด่ ี
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