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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 สาขาวิชา
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาและรูปแบบและโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศและแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยเปลีย่ นเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และได้ผลิตมหาบัณฑิตต่อเนือ่ งมาจาก
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม ซึ่งปัจจุบันได้ปิดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่แล้ว
ต่อมา พ.ศ. 2557 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม
อีกหนึง่ หลักสูตร เพือ่ ต่อยอดจากการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ
โภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชา
วิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพือ่ โภชนาการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาตามสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศที่มีความเป็นพลวัตสูง
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การจัดการอาหารและโภชนาการของประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้ำ�
ของห่วงโซ่อาหาร ที่มีความสำ�คัญต่อกระบวนการผลิตอาหารและนำ�พาประเทศไทยสู่การเป็นครัวโลก
อย่างแท้จริง หลักสูตรนีจ้ งึ ได้ถกู พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองต่อสถานการณ์ดา้ นอาหารและโภชนาการ ดังนี้
1.1 สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารที่เชื่อมโยงกับด้านเกษตรกรรมโดยตรง อันเกิดจากคุณภาพ
ทรัพยากรดิน น้ำ� ขนาดพื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารที่ลดลงเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง ตลอดจนการขยายพืน้ ทีก่ ารผลิตการเกษตรทีไ่ ม่ใช่อาหาร ทำ�ให้มผี ลกระทบต่อ
การผลิตอาหารโดยรวม นอกจากนีก้ ารลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่ใช้
เป็นอาหาร แรงงานภาคการเกษตรที่ลดลง เศรษฐกิจและการตลาดที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงของ
ภูมอิ ากาศทีก่ ระทบต่อการผลิตอาหารตลอดจนการเปิดการค้าเสรีและความตกลงระหว่างประเทศซึง่ มีผล
ทั้งในด้านบวกและลบ การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารทีแ่ ต่เดิมมาจากความหลากหลายของ
พืชอาหารท้องถิน่ ปัจจุบนั หันมาพึง่ พาพืชเศรษฐกิจทีต่ อ้ งซือ้ มาบริโภค ทำ�ให้ความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองลดลง ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ อาหารของแต่ละบุคคลมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี การกระจายเนือ้ สัตว์ไปยัง
กลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาสไม่ทวั่ ถึง เช่น คนจนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล จะนำ�ไปสูป่ ญั หาความขาดแคลนอาหาร
และปัญหาภาวะโภชนาการในระดับบุคคลได้
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
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วัตถุกนั เสีย การเติมสารปรุงแต่ง กลิน่ รส และ/หรือสี ให้ดนู า่ รับประทานแต่อาจเกิดอันตรายต่อผูบ้ ริโภคได้
ซึ่งนับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตอาหารกับสิ่งแวดล้อมมนุษย์
1.4 สถานการณ์อาหารและโภชนาการเพือ่ สุขภาพ ปัญหาด้านการจัดการองค์ความรูข้ องระบบ
นิเวศอาหาร การพัฒนากระบวนการส่งเสริมองค์ความรู้ ตลอดจนการวิจยั เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความตระหนัก
และพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การส่งเสริมให้ผู้บริโภค
มีความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่เกิด
จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและรู้เท่าทัน สื่อโฆษณา นอกจากนี้ จากผลการผลักดันให้มีการผลิต
อาหารในภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่อย่างกว้างขวาง จึงควรมีการ
สนับสนุนการผลิต การแปรรูปอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและปลอดภัยเพือ่ สุขภาพของผูบ้ ริโภค โดยสนับสนุนให้
ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารและการกระจายข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
1.5 สถานการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรอาหารและโภชนาการ ปัญหาด้านการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลและด้านการจัดการองค์ความรูด้ า้ นอาหารและโภชนาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นระบบที่ดี การขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ทำ�งานซ้ำ�ซ้อนกัน การจัดเก็บข้อมูลด้านอาหารไม่สมบูรณ์ ยากแก่การสืบค้นการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าสินค้าอาหารของไทย
ปัจจุบันสาขาวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำ�นวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยเริ่ม
ใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

2. วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้
1) มีความรู้และความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการ
จัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ
2) ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่มี
ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
3) มีทกั ษะศึกษาค้นคว้าความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง กระตุน้ ความใฝ่รู้ มุง่ มัน่ และขยันหมัน่ เพียรเพือ่
การพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอย่างสม่ำ�เสมอ
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4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพด้าน
อาหารและโภชนาการ
5) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการจัดการระบบ
อาหารเพื่อโภชนาการ

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เพือ่ พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
กรรมการ
4) อาจารย์พึงพิศ ดุลยพัชร์
กรรมการ
5) อาจารย์วัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการ
6) อาจารย์สุภาวดี หาญเมธี
กรรมการ
7) อาจารย์สุวรรณี คำ�มั่น
กรรมการ
8) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
กรรมการ
9) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน
กรรมการ
10) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
กรรมการ
11) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เลขานุการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชคชัยสถิตย์)
12) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ)
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4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
กรรมการ
3) รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เวชวิฐาน
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ประกายรัตน์ ภัทรธิติ
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร จารุรังษี
กรรมการ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ
เลขานุการ
7) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางฉวีวรรณ แย้มหัตถา)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มนุษยนิเวศศาสตร์ เพื่อทำ�หน้าที่ดำ�เนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้
		 1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ประธานกรรมการ
			 (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร โชติชัยสถิตย์)
		 2) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
			 (รองศาสตราจารย์ ดร.สำ�อาง สืบสมาน)
		 3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
			 (รองศาสตราจารย์ ดร.อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม)
		 4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
			 (รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เวชวิฐาน)
		 5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
กรรมการ
			 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ)
		 6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
			 (อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล)
และเลขานุการ
		 7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
			 (นางดวงใจ รัตนวงศ์)		
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6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ภารดี เต็มเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
				
วศินา จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.
				
				
				
				
วิมลิน ริมปิกุล, อาจารย์ ดร.
				
ศริศักดิ์ สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.*
				
				
				
สำ�อาง สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.*
				
				
สุนันท์ สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร.*
				
				

หมายเหตุ * เป็นอาจารย์ประจำ�หลักสูตร

วท.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
M.P.H. (International Health), ส.ด. (โภชนาการ
สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
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. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา),
Ph.D. (Nutrition) The Australian National University
วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), Dip. Food Toxicology,
Post. Grad. Electrochemical Instrumentation
and Biosensor, Post. Grad. Biosensor,
วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., M.C.N. (Community Nutrition),
Ph.D. (Social and Preventive Medicine and
Nutrition) University of Queensland
วท.บ., M.S. (Agricultural & Extension Education),
Ed.D. (Agricultural & Extension Education) 		
Mississippi State University

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา

กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์ ดร.
						
						
						
ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์
						
พูนสุข เวชวิฐาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
						
						
						
วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์, อาจารย์
						
						
วิมลิน ริมปิกุล, อาจารย์ ดร.
						
ศรชัย สินสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
						
สายน้ำ�ผึ้ง ทองใส, อาจารย์
						
						
สิริพิชญ์ วรรณภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
						
สุพัชชา ขับกล่อมส่ง, อาจารย์ ดร.
						
		 				
อภิรัตน์ ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์
						
อำ�ไพรัตน์ อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร.
						
						
เอมอร จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา),
M.A. (Educational Psychology),
Ph.D. (Family and Child Ecology)
Michigan State University
ร.บ., M.S. (Family Relations & Child
Development) Oklahoma State University
กศ.บ. (เกียรตินิยม),
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),
Ph.D. (Family Social Science)
University of Minnesota
วท.บ. (เกียรตินิยม),
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา),
Ph.D. (Nutrition) The Australian National University
วท.บ., วท.ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วท.บ. (เกียรตินิยม),
วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คศ.บ., คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์), ศษ.ด.
(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกียรตินิยม), บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร), ปร.ด.
(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ., วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์),
ปร.ด. (การศึกษาทางไกล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ., คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),
ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา		
ภารดี เต็มเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร.
วศินา จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศศิมน ปรีดา, รองศาสตราจารย์
สำ�อาง สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.
อรวินท์ เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์

วท.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว),
M.P.H. (International Health), ส.ด. (โภชนาการ
สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
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 trés honorable)
วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ., M.C.N. (Community Nutrition),
Ph.D. (Social and Preventive Medicine and Nutrition)
University of Queensland
วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่นื
อีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทปี่ รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9. หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

10. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว
โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
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11. ประเภทของนักศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
11.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
11.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม
เงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา ซึง่ เมือ่ ผ่านการประเมินผลหรือครบเงือ่ นไขของแต่ละสาขาวิชา จึงจะเข้ารับ
เป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่ง
ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร

12. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา

12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
		 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต ตามทีห่ ลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไม่ต�่ำ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึง่ ของวิทยานิพนธ์ตอ้ งได้รบั การตีพมิ พ์หรืออย่างน้อยได้รบั การยอมรับ
ให้ตพี มิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำ�เสนอต่อ
ทีป่ ระชุมวิชาการโดยบทความทีน่ �ำ เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบั การตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนือ่ งจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
หลักสูตร แผน ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ�กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานัน้ พร้อมทัง้ เสนอรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ ของ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต
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12.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นกั ศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของหลักสูตร
และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการ
เปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ทรี่ ะบุไว้ในคูม่ อื ลงทะเบียนแต่ละปีการศึกษา ทัง้ นี้ ชุดวิชาทีล่ งทะเบียน
ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
12.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ทีม่ หาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติม จัดทำ�รายงานและส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เข้าร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัย
กำ�หนด
12.4 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับเนือ้ หาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชา สือ่ การสอน
ต่างๆ และวิธกี ารศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาทีส่ าขาวิชาได้ 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
เว็บไซต์ http://humaneco.stou.ac.th/page/home.aspx
12.5 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นคำ�นำ�หน้าชือ่ -ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพศึกษา การขอรับใบรายงานผลการ
ศึกษา รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา การลง
ทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ.55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4
โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์
เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

		

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
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อักษรย่อภาษาอังกฤษ

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือ
สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอืน่ ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
ที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำ�กว่า 2.50
หมายเหตุ 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจาก
		 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย
2. สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและ
		 ประสบการณ์ และต้องศึกษาเพิม่ อีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 71706 พืน้ ฐานอาหารและโภชนาการ ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั
		 การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
3. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำ�กว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก
		 ประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
4. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ทีเ่ ข้าศึกษาตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2560 เป็นต้นไป
จะต้องดำ�เนินการดังนี้
		 4.1 ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ
			 STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
		 4.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ
			 STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา 11701 ภาษาอังกฤษสำ�หรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรม
			 เข้มพิเศษภาษาอังกฤษทีม่ หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผูจ้ ดั (Intensive Training English Course)
		 4.3 ระดับคะแนนทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษให้ถอื ว่าเป็นการยกระดับความรูภ้ าษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
			 ปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำ�หนด
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
1) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ			
4
ข. วิทยานิพนธ์				
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

24
12
ไม่นับหน่วยกิต

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

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ ขอให้นกั ศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาเฉพาะ		 5
24
ข. วิทยานิพนธ์			
12
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 			
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 71701		การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
		 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
		 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
		 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
		 71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
		 71798 วิทยานิพนธ์
			
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 71799		การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
			
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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แผน  ข
1) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 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 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
			
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

ก. หมวดวิชาเฉพาะ
6
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
30
6
ไม่นับหน่วยกิต

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
		 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
			
สำ�หรับผู้บริโภค
		 71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
		 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
		 71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
		 71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
			
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
			
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบิ ตั เิ พือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ
ปีที่  1 ภาคต้น 71701
					
71703
ปีที่  1 ภาคปลาย 71702
						
					
71704
ปีที่  2 ภาคต้น 71798
ปีที่  2 ภาคปลาย 71798
					
71799
						

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค						
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
		 ปีที่ 1 ภาคต้น 71701
					
71703
					
71706
		 ปีที่  1 ภาคปลาย 71702
						
					
71704
		 ปีที่ 2 ภาคต้น 71798
		 ปีที่ 2 ภาคปลาย 71798
					
71799
						

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค						
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

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

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค					
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต			
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

2) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ
		 ปีที่ 1 ภาคต้น 71701
					
71703
					
71706
		 ปีที่ 1 ภาคปลาย 71702
						
					
71704
		 ปีที่ 2 ภาคต้น 71705
ปีที่ 2 ภาคปลาย 71797
				
71799
					

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค					
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

แผน ข
1) สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา
71701
71702
71703
71704
71705
71706
71797
71798
71799

รายชื่อชุดวิชา
การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย
สำ�หรับผู้บริโภค
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
พื้นฐานอาหารและโภชนาการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ภาคต้น ภาคปลาย



















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
มีความรู้ความเข้าใจการจัดการการผลิตภาคการเกษตรตามระบบห่วงโซ่อาหารที่ทำ�ให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร
สามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของการบริโภคอาหาร
สามารถจัดการผลิตผลการเกษตรเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร
สามารถวางแผนและจัดการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการกระจายอาหาร
สู่ผู้บริโภค
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

71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ
Fundamental of Food and Nutrition
วัตถุประสงค์
1.
2.
		
3.

(ไม่นับหน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการทางเคมี จุลชีววิทยาและความปลอดภัยทาง
อาหาร
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ

คำ�อธิบายชุดวิชา
ความหมายและความสำ�คัญของอาหารและโภชนาการเพื่อการดำ�รงชีวิต การเลือกอาหาร
อย่างถูกหลักโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ ความรูเ้ กีย่ วกับเคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
หลักการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การจัดการความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร การ
คุ้มครองผู้บริโภคและเอกชนที่มีบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แนวคิดสำ�หรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ

71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(6 หน่วยกิต)

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. สามารถสำ�รวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ
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3. สามารถผลิตผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยการนำ�แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
		 ที่ได้จากการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช้
4. มีความรู้ ทักษะในการเขียนและนำ�เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การผลิตและการเผยแพร่ผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ โดยการวิจัยหรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือการพัฒนาต้นแบบชิ้นงานหรือการเขียน
เอกสารทางวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์

71798 วิทยานิพนธ์
Thesis
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(12 หน่วยกิต)

สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์ได้
สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจยั การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการวิจยั
การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั สำ�หรับวิทยานิพนธ์ทงั้ การวิจยั
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำ�เสนอ
และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัย
เพื่อการเผยแพร่
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71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(6 หน่วยกิต)
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
Graduate Professional Experience in Food System Management for Nutrition
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
1.
		
2.
3.
4.
5.
		

เพิม่ พูนความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพือ่
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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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหาร
การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ
ความปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
พื้นฐานอาหารและโภชนาการ
วิทยานิพนธ์
สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหาร
เพื่อโภชนาการ
อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

รหัสชุดวิชา

Management of Food Security and Safety

71701

Quality and Safety Management of Food
Products for Consumers
Research and Statistics in Food System
Management for Nutrition
Independent Study
Graduate Professional Experience in Food
System Management for Nutrition
Fundamental of Food and Nutrition
Thesis
Seminar on Issues of Food System
Management for Nutrition
Food and Nutrition for Health
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