
1 

 

สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

71701 การจดัการความม ัน่คงและความปลอดภยัทางอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

 Management of Food Security and Safety  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการการผลติภาคการเกษตรตามระบบห่วงโซ่อาหาร ทีท่ าใหเ้กดิความมั่นคง

ดา้นอาหารและโภชนาการ รวมถงึความปลอดภัยทางอาหาร 

 3. สามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการและความคาดหวงัของการบรโิภคอาหาร 

 4. สามารถจัดการผลติผลการเกษตรเพือ่ความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร 

 5. สามารถวางแผนและจัดการดา้นโลจสิตกิสต์ัง้แตก่ระบวนการผลติถงึกระจายอาหารสูผู่บ้รโิภค 

 6. มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการผลติและการกระจายอาหารเพือ่ความมั่นคง

ดา้นอาหารและโภชนาการ รวมถงึความปลอดภัยทางอาหาร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค โดยพิจารณา 

ถงึความเพยีงพอทัง้ในระดับประเทศและระดบันานาชาต ิการจัดการการผลติการเกษตรทีม่คีณุภาพทางดา้นอาหาร

และโภชนาการ โดยสอดคลอ้งกับห่วงโซ่อาหาร ความตอ้งการ และความคาดหวังของการบริโภคอาหาร  

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร ตัง้แต่กระบวนการผลิตถึงการกระจายอาหาร 

สูผู่บ้รโิภค คณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการผลติและการกระจายอาหาร 

 

71702 การจดัการผลติภณัฑอ์าหารเพือ่คุณภาพและความปลอดภยัส าหรบัผูบ้รโิภค (6 หนว่ยกติ) 

 Quality and Safety Management of Food Products for Consumers 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถจัดการคณุภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซอ่าหารส าหรับผลติภัณฑอ์าหารในทกุระดับ

การผลติ อยา่งมปีระสทิธภิาพและค านงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักฎ ระเบยีบ คณุภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลติภัณฑอ์าหาร 

3. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับวธิีการ ระบบ และกลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคทัง้ดา้นคุณภาพและ 

ความปลอดภัยของอาหาร 

4. มคีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่คณุภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑอ์าหาร 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในทุกระดับการผลิต  

อย่างมปีระสทิธภิาพและค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เริม่ตัง้แต่กระบวนการจัดการวัตถุดบิ การแปรรูป การบรรจุ

และบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู บ้ริโภค นอกจากนี ้ 

ยังครอบคลุมถงึกฎ ระเบียบ มาตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงบทบาทของผูผ้ลิต 

องคก์ารภาครัฐและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
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71703  อาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Food and Nutrition for Health 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นการจัดการอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ 

 2. สามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหก์ระบวนการจัดการดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่การสง่เสรมิ ป้องกัน 

และฟ้ืนฟสูขุภาพ 

 3. สามารถสรา้งนวตักรรมเกีย่วกบัอาหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ 

 4. สามารถสือ่สารดา้นอาหารและโภชนาการเพือ่สง่เสรมิสขุภาพและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภค

อาหารทีเ่หมาะสม  

 5. สามารถใหค้วามรูด้า้นอาหารและโภชนาการเพื่อสง่เสรมิสขุภาพตามบรบิทของชมุชนอย่างมคีุณธรรม

และจรยิธรรม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคดิและหลักการเกีย่วกับการจัดการทางดา้นอาหารและโภชนาการทีเ่หมาะสมกับบุคคลในสภาวะตา่งๆ 

เพื่อประโยชน์เชงิสุขภาพและลดความเสีย่งจากการเกดิโรค การจ าแนกอาหารและสารอาหารเพื่อการส่งเสริม

สุขภาพ จริยธรรมในการผลิตและจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ปัจจัยและการประยุกต์ความรูด้า้นอาหารและ

โภชนาการเพื่อสรา้งนวัตกรรมดา้นอาหารและโภชนาการ รวมทัง้การสือ่สารเพื่อปรับเปลีย่นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ดา้นอาหารและโภชนาการตามบรบิทของชมุชนอยา่งมคีณุธรรมและจรยิธรรม 

 

71704  การวจิยัและสถติทิางการจดัการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ (6 หนว่ยกติ) 

 Research and Statistics in Food System Management for Nutrition  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการวจิัยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 2. สามารถประยกุตค์วามรูท้างสถติใินงานวจิัยทางการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

 3. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจัยทางการจัดการระบบอาหาร 

เพือ่โภชนาการ 

 4. สามารถด าเนนิการวจิัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการอย่างมคีุณธรรมและจรรยาบรรณ

ของการท าวจิัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับการวจัิย ระเบยีบ วธิกีาร กระบวนการวจัิย และการน าผลงานวจัิยน าไปสูก่ารปฏบิัต ิ

การน าสถติติา่งๆ เพือ่มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลการวจัิย ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับการวจัิย

ทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการอย่างมคีณุธรรมและจรรยาบรรณของการท าการวจิัย 
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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. สามารถแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวชิาการจากการศกึษา

คน้ควา้ประเด็นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการภายใตก้ระแสการเปลีย่นแปลง 

 3  สามารถตดิตามความเคลือ่นไหวประเด็นใหม่ๆ ในเรือ่งการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการทีไ่ดรั้บ

ความสนใจในวงการวชิาการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 4. สามารถเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาอาหารและโภชนาการไปสู่การจัดการระบบอาหารและ 

โภชนาการทีด่ ี

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบความคดิ กระบวนการคดิ การพัฒนาทักษะการคดิ เทคนิคการแสวงหาความรู ้และการคัดสรร 

องคค์วามรูท้างดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ เทคนคิการจัดเวทีสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการ 

เทคนิคและเครื่องมือการศึกษาการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ การจัดการความรูแ้ละถอดบทเรียน 

เพื่อการส่งเสรมิสุขภาพ เทคนิคการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลกรณีศกึษาประเด็นการจัดการระบบอาหาร 

เพื่อโภชนาการ ในแง่มุมต่างๆ สถานการณ์อาหารและโภชนาการในปัจจุบัน ปัญหาระบบนิเวศกับห่วงโซ่อาหาร  

วถิีการด าเนินชวีติกับผลกระทบต่อการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ วงจรชวีติกับการจัดการระบบอาหาร 

เพื่อโภชนาการ รูปแบบและวถิกีารด าเนินชวีติเพื่อสขุภาพตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง นโยบายดา้นการจัดการ

ระบบอาหารเพือ่โภชนาการระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิ

 

71706  พืน้ฐานอาหารและโภชนาการ (ไมน่บัหนว่ยกติ) 

  Fundamental of Food and Nutrition 

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอาหารและโภชนาการ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลกัการทางเคม ีจุลชวีวทิยาและความปลอดภัยทางอาหาร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการวจิัยและสถติเิบือ้งตน้ทางอาหารและโภชนาการ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและความส าคัญของอาหารและโภชนากรเพื่อการด ารงชวีติ การเลอืกอาหารอย่างถูกหลัก

โภชนาการ และการประเมนิภาวะโภชนาการ ความรูเ้กีย่วกับเคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร หลักการถนอมอาหาร

และแปรรูปอาหาร การจัดการความปลอดภัยในอาหารและผลติภัณฑอ์าหาร การคุม้ครองผูบ้รโิภคและเอกชนทีม่ี

บทบาทดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค แนวคดิส าหรับการพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร การวจัิยและสถติเิบือ้งตน้ทางอาหาร

และโภชนาการ 
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71797  การศกึษาคน้ควา้อสิระ (6 หนว่ยกติ) 

  Independent Study 

  วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

  1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิของการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  2. สามารถส ารวจ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  3. สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยการน าแนวคดิ ทฤษฎี และหลักการทีไ่ดจ้าก

    การศกึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาปรับใช ้

  4. มคีวามรู ้ทกัษะในการเขยีนและน าเสนอการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิและกระบวนการศกึษาคน้ควา้อสิระ การผลติและการเผยแพร่ผลงานจากการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

โดยการวจัิยหรอืการสังเคราะหเ์ชงิวพิากษ์หรือการพัฒนาตน้แบบชิน้งานหรือการเขยีนเอกสารทางวชิาการ และ

การบรูณาการองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาคน้ควา้วจัิยไปใชป้ระโยชน ์ 

 

71798  วทิยานพินธ ์ (12 หนว่ยกติ) 

  Thesis 

  วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

  1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

  2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้  

  3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้ 

  4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ได ้

  5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

  6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

  7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

  8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

  9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

  10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวจัิยส าหรับวทิยานิพนธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และ 

เชงิคุณภาพ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ ์ 

การเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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71799  การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติการจดัการระบบอาหาร (6 หนว่ยกติ) 

  เพือ่โภชนาการ  

  Graduate Professional Experience in Food System Management for Nutrition 

  วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

  1. เพิม่พูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์วชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

  2. เสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ตีอ่การประกอบวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบอาหารและโภชนาการ 

  3. พัฒนาภาวะผูน้ าในวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

  4. เพิม่พูนทกัษะในการแกไ้ขปัญหาและการท างานเป็นทมี  

  5. เพิม่พูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพือ่โภชนาการ 

  ค าอธบิายชุดวชิา 

  การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ การพัฒนา

ตนเองและเสรมิสรา้งเจตคตทิีด่ใีนการประกอบอาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ การสง่เสรมิ

มนุษยสมัพันธแ์ละการพัฒนาทักษะในการแกไ้ขปัญหาและการท างานเป็นทมี การเสรมิสรา้งและเพิม่พูนคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีทางดา้นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ทีท่ันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งเสริม 

ใหต้นเอง สมาชกิในชมุชน และสงัคมมสีขุภาพทีด่ ี
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