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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.รัชนีกร	โชติชัยสถิตย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์	

  
บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วศินา	จันทรศิริ

	 อาจารย์	ดร.วิมลิน	ริมปิกุล

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2562
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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร



คำานำา

สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์มพัีนธกจิสำาคญัในการผลติบัณฑติ มหาบัณฑติ การวิจยัและการ

ให้บริการสังคมด้านการพัฒนามนุษย์ ครอบครัวและสังคม โดยส่งเสริมการนำาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ 

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการจดัการทรพัยากรครอบครวัและสงัคม สาขาวิชามนษุย

นิเวศศาสตร์ จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์ไดเ้ปิดสอนหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ วิชาเอกการจดัการ

ระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ เพ่ือตอ่ยอดจากหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ

โภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ ซึ่งการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้ 

จะเป็นประโยชนแ์กบุ่คลากรท่ีทำาหนา้ท่ีดา้นอาหารและโภชนาการ รวมท้ังบุคคลท่ัวไปกส็ามารถนำาความรู ้

ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันของตนเองและครอบครัวได้

สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์หวงัเป็นอย่างย่ิงวา่หลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษาจะสามารถตอบสนอง 

ความต้องการการจัดการอาหารและโภชนาการของประเทศให้มีความเชื่อมโยงกัน รวมท้ังสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยขอต้อนรับทุกท่านเข้า

ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ และขอให้ 

ทุกท่านประสบความสำาเร็จในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

                                         (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์)
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
สาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตร ์(เดมิช่ือ สาขาวชิาคหกรรมศาสตร)์ เป็นสาขาวชิาหนึง่ในจำานวน 12 

สาขาวชิาของมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช มีพันธกจิสำาคญัในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต การวิจัยและ 

การให้บริการสงัคมดา้นการพัฒนามนษุย์ ครอบครวัและสงัคม โดยสง่เสรมิการนำาศาสตรท์างวิทยาศาสตร ์

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตรม์าประยุกต์ใช้ในการจดัการทรพัยากรครอบครวัและสงัคม เพ่ือให้เอ้ือตอ่การ

พัฒนามนษุย์ ครอบครวัและสงัคม ปัจจบัุนสาขาวชิามนษุยนเิวศศาสตรเ์ปิดสอนหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี

จำานวน  2 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร 

โภชนาการและการประยุกต์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ตัง้แต ่พ.ศ.  2544 สาขาวิชามนษุยนเิวศศาสตรไ์ดเ้ปิดสอนหลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑติ วชิาเอก 

การพัฒนาครอบครวัและสงัคม ซึง่สามารถผลติมหาบัณฑติออกไปรบัใช้สงัคมได้เป็นจำานวนมาก จนกระท่ังปี 

พ.ศ.  2548 สาขาวิชาได้เปล่ียนช่ือสาขาวิชาจากเดิม “สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์” เป็น “สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์” 

ประกอบในปี พ.ศ.  2551 มหาวทิยาลยัไดป้รบัเปลีย่นรปูแบบและโครงสรา้งหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษาใหม่ 

เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 กระทรวงศกึษาธกิาร สาขาวชิา 

จงึไดป้รบัปรงุหลกัสตูรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑติ วชิาเอกการพัฒนาครอบครวัและสงัคม ให้สอดคลอ้งกบั 

การเปลี่ยนแปลงช่ือสาขาวิชาและรูปแบบและโครงสร้างหลักสูตรใหม่ โดยปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้ 

สอดคลอ้งกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิสงัคมของประเทศและแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.  2550-2554) โดยเปลีย่นเป็นหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ 

วชิาเอกการพัฒนาครอบครวัและสงัคม (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ.  2554) และไดผ้ลติมหาบัณฑติตอ่เนือ่งมาจาก 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม ซ่ึงปัจจุบันได้ปิดรับ 

สมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

ต่อมา พ.ศ. 2557 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม

อีกหนึง่หลกัสตูร เพ่ือตอ่ยอดจากการศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ แขนงวิชาวิทยาการอาหารและ

โภชนาการ วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต ์คอื หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวิชา 

วทิยาการอาหารและโภชนาการ วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2557) 

ซ่ึงเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาตามสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศท่ีมีความเป็นพลวัตสูง 



2
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 การจัดการอาหารและโภชนาการของประเทศให้มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา  

ของห่วงโซ่อาหาร ท่ีมีความสำาคัญต่อกระบวนการผลิตอาหารและนำาพาประเทศไทยสู่การเป็นครัวโลก 

อย่างแท้จรงิ หลกัสตูรนีจ้งึได้ถกูพัฒนาข้ึนมาเพ่ือตอบสนองตอ่สถานการณด้์านอาหารและโภชนาการ ดงันี้

1.1	 สถานการณ์ด้านความมั่นคงอาหาร ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนและมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารที่เชื่อมโยงกับด้านเกษตรกรรมโดยตรง อันเกิดจากคุณภาพ

ทรัพยากรดิน น้ำา ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชอาหารท่ีลดลงเนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

และท่ีอยู่อาศัยชุมชนเมือง ตลอดจนการขยายพ้ืนท่ีการผลิตการเกษตรท่ีไม่ใช่อาหาร ทำาให้มีผลกระทบต่อ

การผลิตอาหารโดยรวม นอกจากน้ีการลดลงของความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ท่ีใช้ 

เป็นอาหาร แรงงานภาคการเกษตรท่ีลดลง เศรษฐกิจและการตลาดท่ีผันผวน การเปลี่ยนแปลงของ 

ภมูอิากาศท่ีกระทบตอ่การผลติอาหารตลอดจนการเปิดการค้าเสรแีละความตกลงระหว่างประเทศซ่ึงมีผล 

ท้ังในด้านบวกและลบ การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารท่ีแต่เดิมมาจากความหลากหลายของ 

พืชอาหารท้องถ่ิน ปัจจุบันหันมาพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจท่ีต้องซ้ือมาบริโภค ทำาให้ความสามารถในการพ่ึงพา 

ตนเองลดลง คา่ใช้จา่ยในการซ้ืออาหารของแตล่ะบุคคลมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกปี การกระจายเนือ้สตัว์ไปยัง 

กลุม่ผูด้อ้ยโอกาสไม่ท่ัวถงึ เช่น คนจนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล จะนำาไปสูปั่ญหาความขาดแคลนอาหาร

และปัญหาภาวะโภชนาการในระดับบุคคลได้ 

1.2		สถานการณด์า้นการแปรรปูอาหาร	ปัญหาดา้นการพัฒนาคณุภาพอาหารแปรรปู หลักการ

สากลของระบบการจดัการคณุภาพ สขุลกัษณะและความปลอดภยัของอาหารในการผลติและการแปรรปู 

ตามมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติด้านวิธีการปฏิบัติในการผลิตท่ีดี ด้านการวิเคราะห์อันตรายและ

จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งครอบคลุมตลาดห่วงโซ่อุปทานของการผลิตและการแปรรูปอาหาร ศักยภาพในการ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและการประยุกต์การผลิตและการแปรรูปอาหารสู่ภาคธุรกิจอาหาร เพ่ือปรับปรุง

คณุสมบัติหรอืสรา้งมูลคา่เพ่ิมของผลติภณัฑ์ ปัญหาดา้นการจัดการผลผลติหลงัการเกบ็เกีย่ว การถนอม

และการแปรรูป การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาและการกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร 

1.3		สถานการณด์า้นความปลอดภัยอาหาร	เป็นปัญหาเกีย่วกบัดา้นคณุภาพและความปลอดภยั

ของอาหารที่ส่งผลถึงการเจ็บป่วยของประชากร ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ

จุลินทรีย์และสารเคมี สถานการณ์โรคติดต่อทางอาหารและน้ำา เช่น อุจจาระร่วงเฉียบพลันและโรคอาหาร 

เป็นพิษในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา ยงัไม่ลดลง ซ่ึงจะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของผูบ้รโิภค สญูเสยีงบประมาณ

และเศรษฐกจิของประเทศ นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมการบรโิภคอาหารจากการบรโิภคอาหาร

จากธรรมชาตสิูก่ารบรโิภคอาหารแปรรปูในรปูแบบตา่งๆ ท่ีมุ่งเนน้การยืดอายุของผลติภณัฑ์โดยการเตมิ
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วตัถกุนัเสยี การเตมิสารปรงุแตง่ กลิน่รส และ/หรอืส ีให้ดนูา่รบัประทานแตอ่าจเกดิอนัตรายตอ่ผูบ้รโิภคได ้

ซึ่งนับเป็นความเชื่อมโยงระหว่างการผลิตอาหารกับสิ่งแวดล้อมมนุษย์ 

1.4		สถานการณอ์าหารและโภชนาการเพือ่สขุภาพ ปัญหาดา้นการจดัการองคค์วามรูข้องระบบ 

นเิวศอาหาร การพัฒนากระบวนการสง่เสรมิองคค์วามรู ้ตลอดจนการวิจยัเพ่ือให้มีความรู ้ความตระหนกั  

และพฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหาร และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การส่งเสริมให้ผู้บริโภค

มีความรู้ ความเข้าใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่เกิด

จากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและรู้เท่าทัน สื่อโฆษณา นอกจากนี้ จากผลการผลักดันให้มีการผลิต

อาหารในภาคอุตสาหกรรมครวัเรอืนอตุสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดใหญ่อยา่งกว้างขวาง จึงควรมกีาร

สนบัสนนุการผลติ การแปรรปูอาหารท่ีมีคณุภาพและปลอดภยัเพ่ือสขุภาพของผูบ้รโิภค โดยสนบัสนนุให้

ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารและการกระจายข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

1.5	 สถานการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรอาหารและโภชนาการ	 ปัญหาด้านการขาดแคลน 

ทรพัยากรบุคคลและดา้นการจดัการองค์ความรู้ดา้นอาหารและโภชนาการท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นระบบท่ีดี การขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ส่งผลให้ทำางานซ้ำาซ้อนกัน การจัดเก็บข้อมูลด้านอาหารไม่สมบูรณ์ ยากแก่การสืบค้นการใช้ทรัพยากร

ของหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจการค้าสินค้าอาหารของไทย

ปัจจุบันสาขาวิชาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยเริ่ม

ใช้กับนักศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

2.	วัตถุประสงค์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ  

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังต่อไปนี้

1) มีความรู้และความสามารถในการคิด วิเคราะห์ปัญหา และสังเคราะห์องค์ความรู้ในการ

จัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ

2) ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการท่ีมี

ผลต่อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

3) มีทักษะศกึษาคน้ควา้ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง กระตุน้ความใฝรู่ ้มุง่มัน่และขยนัหม่ันเพียรเพ่ือ

การพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอย่างสม่ำาเสมอ
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4) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพด้าน

อาหารและโภชนาการ

5) มีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพ่ือการจัดการระบบ

อาหารเพื่อโภชนาการ

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ  

เป็นกรรมการท่ีปรึกษาประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา  

การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและบริการทางวิชาการในสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ดังมีรายนาม

ต่อไปน้ี 

 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  คำามั่น กรรมการ

 8) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ

 9) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน   กรรมการ

 10) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย กรรมการ

 11) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เลขานุการ

        (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชคชัยสถิตย์)

 12) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ)
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4.	 	คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช  ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนษุยนเิวศศาสตร์

เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและวิชาการของสาขาวิชาและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ี 

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) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางฉวีวรรณ  แย้มหัตถา)

5.	 	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา 

มนุษยนิเวศศาสตร์ เพ่ือทำาหน้าท่ีดำาเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ 

ดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ประธานกรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์)

  2) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.สำาอาง  สืบสมาน)

  3) ผู้แทนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.อำาไพรัตน์  อักษรพรหม)

  4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  เวชวิฐาน)

  5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ กรรมการ

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ)

  6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

   (อาจารย์ ดร.วิมลิน  ริมปิกุล) และเลขานุการ

  7) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

   (นางดวงใจ  รัตนวงศ์)  
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6.	 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
ภารดี  เต็มเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 

    M.P.H. (International Health), ส.ด. (โภชนาการ

    สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล 

วศินา  จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม.,  

    D.E.A. Spécialité Biologie Appliquée ̀  la  

    Nutrition et aux Bioindustries Option Nutrition,  

    Docteur de I’Université de Nancy I  

    (Alimentation Nutrition) (mention très honorable)

วิมลิน  ริมปิกุล, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา),

    Ph.D. (Nutrition) The Australian National University

ศริศักดิ์  สุนทรไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.* วท.บ., วท.ม. (สรีรวิทยา), Dip. Food Toxicology, 

    Post. Grad. Electrochemical Instrumentation 

    and Biosensor, Post. Grad. Biosensor, 

    วท.ด. (โภชนาศาสตร์พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

สำาอาง  สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร.* วท.บ., M.C.N. (Community Nutrition), 

    Ph.D. (Social and Preventive Medicine and 

    Nutrition) University of Queensland

สุนันท์  สีสังข์, รองศาสตราจารย์ ดร.* วท.บ., M.S. (Agricultural & Extension Education),  

    Ed.D. (Agricultural & Extension Education)   

    Mississippi State University

 

หมายเหตุ	 * เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตร

a
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7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
กุลกานต์  อภิวัฒนลังการ, รองศาสตราจารย์ ดร. ศศ.บ., ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา), 
      M.A. (Educational Psychology), 
      Ph.D. (Family and Child Ecology) 
      Michigan State University

ประกายรัตน์  ภัทรธิติ, รองศาสตราจารย์ ร.บ., M.S. (Family Relations & Child 
      Development) Oklahoma State University

พูนสุข  เวชวิฐาน, รองศาสตราจารย์ ดร. กศ.บ. (เกียรตินิยม), 
      คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก), 
      Ph.D. (Family Social Science) 
      University of Minnesota
วรรณารัตน์  ลีสุขสวัสดิ์, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), 
      วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิมลิน  ริมปิกุล, อาจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา),

      Ph.D. (Nutrition) The Australian National University

ศรชัย  สินสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., วท.ม., วท.ด. (เทคโนโลยีอาหาร) 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สายน้ำาผึ้ง  ทองใส, อาจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), 
      วท.ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สิริพิชญ์  วรรณภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คศ.บ., คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์), ศษ.ด. 
      (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุพัชชา  ขับกล่อมส่ง, อาจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร
      และอุตสาหกรรมอาหาร), ปร.ด.
       (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์, อาจารย์  วท.บ., วท.ม. (อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา)   
      มหาวิทยาลัยมหิดล
อำาไพรัตน์  อักษรพรหม, รองศาสตราจารย์ ดร. สส.บ., สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์), 
      ปร.ด. (การศึกษาทางไกล) 
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เอมอร  จารุรังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก),
      ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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8.	คณาจารย์พิเศษประจำาสาขาวิชา  

ภารดี  เต็มเจริญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), 

 M.P.H. (International Health), ส.ด. (โภชนาการ

 สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

วศินา  จันทรศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม., 

 D.E.A. Spécialité Biologie Appliquée  ̀  la 
 Nutrition et aux Bioindustries Option Nutrition, 

 Docteur de I’Université de Nancy I 
 (Alimentation Nutrition) (mention trés honorable)
ศศิมน  ปรีดา, รองศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำาอาง  สืบสมาน, รองศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., M.C.N. (Community Nutrition), 

 Ph.D. (Social and Preventive Medicine and Nutrition)

 University of Queensland

อรวินท์  เลาหรัชตนันท์, รองศาสตราจารย์ วท.บ. (เกียรตินิยม), วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหนว่ยงานอ่นื 

อีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคุณวฒุเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านไดผ้ลติ/ปรบัปรงุ และเป็นอาจารย์สมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรกึษาวชิาการ ตลอดจนอาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9.	หลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 

10.	 การรับรองหลักสูตร
สำานักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว 

โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว

เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

a
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11.	 ประเภทของนักศึกษา
 นักศึกษาปริญญาโท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

11.1 นักศึกษาสามัญ หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

11.2 นักศึกษาทดลองเรียน หมายความว่า บุคคลท่ีมหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนักศึกษาตาม

เงือ่นไขของแต่ละสาขาวชิา ซ่ึงเม่ือผา่นการประเมินผลหรอืครบเงือ่นไขของแตล่ะสาขาวิชา จงึจะเข้ารบั

เป็นนักศึกษาสามัญตามหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการทดลองเรียนเป็นส่วนหนึ่ง

ของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 

12.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
12.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก 

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

  หลกัสตูร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรยีนและสอบผา่นชุดวิชาไมน่อ้ยกว่า 

 24 หนว่ยกติ ตามท่ีหลกัสตูรกำาหนด โดยไดร้ะดับคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนน

หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมท้ังเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน 

การสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ 

เข้ารบัฟงัได้ และผลงานหรอืสว่นหนึง่ของวทิยานพินธต์อ้งไดร้บัการตพิีมพ์หรอือย่างนอ้ยไดร้บัการยอมรบั

ให้ตพิีมพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตท่ีิมีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศกึษา เรือ่ง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำาเสนอต่อ 

ท่ีประชุมวชิาการโดยบทความท่ีนำาเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ไดร้บัการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก

การประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักลา่ว และในภาคการศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษา

ต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

 	 หลักสูตร	 แผน	 ข	 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 

30 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำาหนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

หรอืเทียบเท่า ลงทะเบียนเรยีนการศกึษาคน้ควา้อิสระ (6 หนว่ยกติ) และสอบผา่นการสอบประมวลความรู ้

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรอืปากเปลา่ในสาขาวิชานัน้ พรอ้มท้ังเสนอรายงาน 

การศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัย 

แตง่ตัง้และตอ้งเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารบัฟงัได ้และรายงานการศกึษาคน้คว้าอสิระหรอืสว่นหนึง่ของ 

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ และในภาค 

การศกึษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็การศกึษานกัศกึษาตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณ์

มหาบัณฑิต

 



10
  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

12.2 การลงทะเบียนเรยีนแตล่ะภาคการศึกษาให้นกัศึกษาพิจารณาจากโครงสรา้งของหลกัสตูร

และแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับแนวทางการ 

เปิดสอนชุดวชิาและตารางสอบไลท่ี่ระบุไว้ในคูมื่อลงทะเบียนแตล่ะปีการศกึษา ท้ังนี ้ชดุวิชาท่ีลงทะเบียน

ในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

12.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล 

ท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้แลว้ นกัศึกษาจะต้องศึกษาค้นควา้เพ่ิมเตมิ จดัทำารายงานและสง่งานท่ีไดร้บัมอบหมาย 

เข้ารว่มสมัมนาเสรมิ สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยั

กำาหนด

12.4 หากนกัศกึษามปัีญหาเกีย่วกบัเนือ้หาในประมวลสาระ แนวการศกึษาชุดวิชา สือ่การสอน 

ต่างๆ และวธิกีารศกึษาชุดวชิา สามารถขอคำาปรกึษาท่ีสาขาวิชาได ้โดยเขียนจดหมาย โทรศพัท์ โทรสาร 

หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ด 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 หากนกัศกึษามปัีญหาเกีย่วกบัการลงทะเบียนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพ่ิม/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ-ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู ่การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพักการศึกษา 

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพศึกษา การขอรับใบรายงานผลการ

ศกึษา รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา การลง

ทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ 

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

 สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ตู้ ปณ.55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

 กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

 โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์ 

 เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/



วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

รายละเอียดหลักสูตร
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

อักษรย่อ วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science (Food System Management for Nutrition)

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1)  สำาเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรอื 

สาขาวชิาท่ีเกีย่วขอ้งกบัอาหารและโภชนาการ หรอืสาขาวชิาอ่ืนๆ จากมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันอดุมศกึษา

ที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง 

2) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำากว่า 2.50

หมายเหตุ		1. ผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคท่ีเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจาก 

  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 2. สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและ 

  ประสบการณ ์และตอ้งศกึษาเพ่ิมอีก 1 ชดุวิชา คอื ชดุวชิา 71706 พ้ืนฐานอาหารและโภชนาการ ท้ังนี ้ข้ึนอยู่กบั 

  การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

 3. กรณีผู้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจาก 

  ประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

 4. ผา่นการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่งจากนกัศกึษาระดบัปรญิญาโท ท่ีเข้าศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา 2560 เป็นตน้ไป 

   จะต้องดำาเนินการดังนี้

  4.1 ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ

    STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

  4.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ  

   STOU-EPT สามารถเลอืกเรยีนรายวชิา 11701 ภาษาอังกฤษสำาหรบับัณฑติศกึษา 1 หรอืเข้ารบัการอบรม 

   เข้มพิเศษภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชเป็นผูจ้ดั (Intensive Training English Course) 

  4.3 ระดบัคะแนนทดสอบความรูภ้าษาองักฤษให้ถอืวา่เป็นการยกระดบัความรูภ้าษาอังกฤษของนกัศกึษาระดบั 

   ปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำาหนด
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

 แผน	ก	แบบ	ก	2

1)	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ   4 24

 ข. วิทยานิพนธ์    12

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                     ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

(2)	รายละเอียดของหลักสูตร	 	

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

  71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค

  71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)  

  71798 วิทยานิพนธ์

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ**
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ  * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสูตรอาจมกีารปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหน้กัศกึษาตดิตามขา่วจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย        

 ** นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2)	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 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 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค

  71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)

 ข.	วิทยานิพนธ์	(12	หน่วยกิต)

  71798 วิทยานิพนธ์      

 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  71799  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

 

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แผน		ข

1)	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                     ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	 

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	5	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

   สำาหรับผู้บริโภค

  71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต	(ไม่นับหน่วยกิต)

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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2)	 สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ

(1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 30

 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6

 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต                     ไม่นับหน่วยกิต

 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร	 

 ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	6	ชุดวิชา	(30	หน่วยกิต)

  71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

  71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

   สำาหรับผู้บริโภค

  71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

  71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)

 ข.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ	1	ชุดวิชา	(6	หน่วยกิต)

  71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 ค.	การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

   การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล 

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก	แบบ	ก	2

	 1)	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

	 	 ปีที่		1	 ภาคต้น 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

     71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

	 	 ปีที่		1	 ภาคปลาย 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

      สำาหรับผู้บริโภค      

     71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

	 	 ปีที่		2	 ภาคต้น 71798 วิทยานิพนธ์

	 	 ปีที่		2	 ภาคปลาย 71798 วิทยานิพนธ์ 

     71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

      การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

	 2)		สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ

  ปีที่		1	 ภาคต้น 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

     71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

     71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)

  ปีที่		1	 ภาคปลาย 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

      สำาหรับผู้บริโภค      

     71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  ปีที่		2	 ภาคต้น 71798 วิทยานิพนธ์

  ปีที่	 2	 ภาคปลาย 71798 วิทยานิพนธ์ 

     71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

      การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
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	 แผน	ข

	 1)	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ

  ปีที่	 1	 ภาคต้น 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

     71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

 	 ปีที่	 1	 ภาคปลาย 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

      สำาหรับผู้บริโภค     

     71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

  ปีที่	 2	 ภาคต้น 71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

  ปีที่	 2	 ภาคปลาย 71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

     71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต   

      การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

	 2)	สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ

  ปีที่	 1	 ภาคต้น 71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

     71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

     71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไม่นับหน่วยกิต)

  ปีที่	 1	 ภาคปลาย 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

      สำาหรับผู้บริโภค     

     71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   ปีที่	 2	 ภาคต้น 71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 	 ปีที่	 2	 ภาคปลาย 71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

    71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

     การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
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หมายเหตุ  ข้อมูลการเปิดสอนชุดวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร ประชาสัมพันธ์/ 

  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

71701 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร   

71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย 

สำาหรับผู้บริโภค



71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ 

71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ 

71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

71798 วิทยานิพนธ ์  

71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
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รายละเอียดชุดวิชา

71701		 การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร	 	(6	หน่วยกิต)

 Management of Food Security and Safety 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

 2. มีความรู้ความเข้าใจการจัดการการผลิตภาคการเกษตรตามระบบห่วงโซ่อาหารท่ีทำาให้เกิด 

  ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร

 3.  สามารถวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของการบริโภคอาหาร

 4.  สามารถจัดการผลิตผลการเกษตรเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร

 5. สามารถวางแผนและจัดการด้านโลจิสติกส์ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการกระจายอาหาร 

  สู่ผู้บริโภค

 6.  มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและการกระจายอาหาร 

  เพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงความปลอดภัยทางอาหาร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิเกีย่วกบัความม่ันคงและความปลอดภยัในการผลติอาหารเพ่ือการบรโิภค โดยพิจารณา

ถึงความเพียงพอท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ การจัดการการผลิตการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

ทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยสอดคล้องกับห่วงโซ่อาหาร ความต้องการ และความคาดหวังของ

การบรโิภคอาหาร การจดัการโลจสิตกิสเ์พ่ือความมัน่คงและปลอดภยัทางอาหาร ตัง้แตก่ระบวนการผลติ 

ถึงการกระจายอาหารสู่ผู้บริโภค คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและ 

การกระจายอาหาร

71702	 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัย	 	 (6	หนว่ยกติ)

									สำาหรับผู้บริโภค	

 Quality and Safety Management of Food Products for Consumers

								 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถจัดการคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารสำาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร 

  ในทุกระดับการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของ 

  ผลิตภัณฑ์อาหาร
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 3. มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัวธิกีาร ระบบ และกลไกการคุม้ครองผูบ้รโิภคท้ังดา้นคณุภาพ 

  และความปลอดภัยของอาหาร

 4. มีคุณธรรม จรยิธรรม และความรบัผดิชอบตอ่คุณภาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ ์

  อาหาร

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในทุกระดับ

การผลติ อย่างมีประสทิธภิาพและคำานงึถงึผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม เริม่ต้ังแตก่ระบวนการจัดการวัตถดิุบ 

การแปรรูป การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา การแสดงฉลาก และการกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร 

สูผู่บ้รโิภค นอกจากนี ้ยังครอบคลมุถงึกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านคณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร 

รวมถึงบทบาทของผู้ผลิต องค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

71703		 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ	 (6	หน่วยกิต)

 Food and Nutrition for Health

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

 2.  สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการจัดการด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือการ 

  ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ

 3.  สามารถสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

 4.  สามารถสื่อสารด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยน 

  พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม 

 5.  สามารถให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพตามบริบทของชุมชน 

  อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการจัดการทางด้านอาหารและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับบุคคล

ในสภาวะต่างๆ เพ่ือประโยชน์เชิงสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค การจำาแนกอาหารและ 

สารอาหารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ จริยธรรมในการผลิตและจำาหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ ปัจจัยและ

การประยุกต์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมท้ัง

การสื่อสารเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการตามบริบทของชุมชนอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม
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71704		 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ	 (6	หน่วยกิต)

 Research and Statistics in Food System Management for Nutrition 

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 2.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางสถิติในงานวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 3.  สามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชนเ์พ่ือการวิจยัทางการจดัการระบบอาหาร 

  เพื่อโภชนาการ

 4.  สามารถดำาเนินการวิจัยทางการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการอย่างมีคุณธรรมและ 

  จรรยาบรรณของการทำาวิจัย

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยั ระเบียบ วิธกีาร กระบวนการวิจัย และการนำาผลงานวจัิย

นำาไปสูก่ารปฏบัิต ิการนำาสถติติา่งๆ เพ่ือมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจัย ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการอย่างมีคุณธรรมและ

จรรยาบรรณของการทำาการวิจัย

71705		 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ	 (6	หน่วยกิต)

 Seminar on Issues of Food System Management for Nutrition

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1.  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์แนวคิด หลักการการจัดการระบบอาหารเพื่อ 

  โภชนาการ

 2.  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการนำาเสนอผลงานวิชาการ 

  จากการศึกษาค้นคว้าประเด็นการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการภายใต้กระแส 

  การเปลี่ยนแปลง

 3.  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวประเด็นใหม่ๆ ในเรื่องการจัดการระบบอาหารเพ่ือ 

  โภชนาการที่ได้รับความสนใจในวงการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 4.  สามารถเช่ือมโยงประเด็นการพัฒนาอาหารและโภชนาการไปสู่การจัดการระบบอาหาร 

  และโภชนาการที่ดี
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	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ระบบความคิด กระบวนการคิด การพัฒนาทักษะการคิด เทคนิคการแสวงหาความรู้ และ

การคัดสรรองค์ความรู้ทางด้านการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ เทคนิคการจัดเวทีสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เทคนิคและเครื่องมือการศึกษาการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ  

การจดัการความรูแ้ละถอดบทเรยีนเพ่ือการสง่เสรมิสขุภาพ เทคนคิการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรปุผล 

กรณีศึกษาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ ในแง่มุมต่างๆ สถานการณ์อาหารและ

โภชนาการในปัจจบัุน ปัญหาระบบนเิวศกบัห่วงโซ่อาหาร วิถกีารดำาเนนิชีวิตกบัผลกระทบตอ่การจัดการ 

ระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ วงจรชีวิตกับการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ รูปแบบและวิถีการ 

ดำาเนนิชีวติเพ่ือสขุภาพตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง นโยบายดา้นการจดัการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ 

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

71706	 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ	 (ไม่นับหน่วยกิต)

 Fundamental of Food and Nutrition

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ 

 2. เพ่ือให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการทางเคมี จุลชีววิทยาและความปลอดภยัทาง 

  อาหาร

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ความหมายและความสำาคัญของอาหารและโภชนาการเพ่ือการดำารงชีวิต การเลือกอาหาร

อยา่งถกูหลกัโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ ความรูเ้กีย่วกบัเคมแีละจลุชีววิทยาทางอาหาร 

หลกัการถนอมอาหารและแปรรปูอาหาร การจดัการความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑอ์าหาร การ

คุ้มครองผู้บริโภคและเอกชนที่มีบทบาทด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แนวคิดสำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร การวิจัยและสถิติเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ

71797	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 (6	หน่วยกิต)

 Independent Study

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 2. สามารถสำารวจ วิเคราะห์และสงัเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัการศกึษาคน้คว้าอสิระ
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 3. สามารถผลติผลงานจากการศกึษาคน้คว้าอิสระ โดยการนำาแนวคดิ ทฤษฎี และหลกัการ 

  ที่ได้จากการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาปรับใช้

 4. มีความรู้ ทักษะในการเขียนและนำาเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและกระบวนการศึกษาค้นคว้าอิสระ การผลิตและการเผยแพร่ผลงานจากการศึกษา

ค้นคว้าอิสระ โดยการวิจัยหรือการสังเคราะห์เชิงวิพากษ์หรือการพัฒนาต้นแบบช้ินงานหรือการเขียน

เอกสารทางวิชาการ และการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์

71798	 วิทยานิพนธ์		 (12	หน่วยกิต)

 Thesis

 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้  

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้ 

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการวิจยั 

การเขียนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมือเพ่ือการวิจัยสำาหรบัวิทยานพินธท้ั์งการวิจัย 

เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ การนำาเสนอ 

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. เพ่ิมพูนความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณวิ์ชาชีพทางดา้นการจดัการระบบอาหารเพ่ือ 

  โภชนาการ

 2. เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและโภชนาการ

 3. พัฒนาภาวะผู้นำาในวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

 4. เพิ่มพูนทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม 

 5. เพ่ิมพูนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหาร 

  เพื่อโภชนาการ

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดการระบบอาหารเพ่ือโภชนาการ  

การพัฒนาตนเองและเสริมสร้างเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพทางด้านการจัดการระบบอาหารเพ่ือ

โภชนาการ  การส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาและการทำางานเป็นทีม 

การเสรมิสรา้งและเพ่ิมพูนคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางดา้นการจัดการระบบอาหาร

เพื่อโภชนาการ ที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งเสริมให้ตนเอง สมาชิกในชุมชน และสังคมมีสุขภาพที่ดี
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสชุดวิชา

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัย Management of Food Security and Safety 71701

     ทางอาหาร

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ Quality and Safety Management of Food 71702

 ความปลอดภัยสำาหรับผู้บริโภค      Products for Consumers

การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหาร Research and Statistics in Food System 71704

 เพื่อโภชนาการ  Management for Nutrition

การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 71797

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต Graduate Professional Experience in Food 71799

 การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ  System Management for Nutrition

พื้นฐานอาหารและโภชนาการ Fundamental of Food and Nutrition  71706

วิทยานิพนธ์ Thesis 71798

สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหาร Seminar on Issues of Food System 71705

 เพื่อโภชนาการ  Management for Nutrition

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ Food and Nutrition for Health 71703

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(เรียงตามตัวอักษร)
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ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)
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2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.รัชนีกร	โชติชัยสถิตย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์	

  
บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วศินา	จันทรศิริ

	 อาจารย์	ดร.วิมลิน	ริมปิกุล

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2562

ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.รัชนีกร	โชติชัยสถิตย์

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สันทัด	ทองรินทร์	

  
บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.วศินา	จันทรศิริ

	 อาจารย์	ดร.วิมลิน	ริมปิกุล

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
	 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
	 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2562



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

ฝพส.สว.932

ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

มสธ. แหลง่การศกึษา ตลอดชีวิต ไร้ขีด
จำากัด




