
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา

71701

71702

71703

71704

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

71798

1 ชุดวิชา

71799

หมายเหตุ

วทิยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การจดัการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

การวจิยัและสถิติทางการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวชิาที่เกีย่วข้องกับอาหารและโภชนาการ จากมหาวทิยาลัยหรือ

       สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้

            ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701 ภาษาอังกฤษ

            ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการความมัน่คงและความปลอดภัยทางอาหาร



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

71701

71702

71703

71704

71706

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

71798

1 ชุดวิชา

71799

หมายเหตุ

พื้นฐานอาหารและโภชนาการ

วทิยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการความมัน่คงและความปลอดภัยทางอาหาร

การจดัการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

การวจิยัและสถิติทางการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอืน่ๆ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้

            ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701 ภาษาอังกฤษ

            ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

71701

71702

71703

71704

71705

1 ชุดวิชา

71797

1 ชุดวิชา

71799

หมายเหตุ

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

การวจิยัและสถิติทางการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

สัมมนาประเด็นการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นควา้อิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

รายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการความมัน่คงและความปลอดภัยทางอาหาร

การจดัการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวชิาที่เกีย่วข้องกับอาหารและโภชนาการ จากมหาวทิยาลัยหรือ

       สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้

            ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701 ภาษาอังกฤษ

            ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ข

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(36 หน่วยกิต)

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

71701

71702

71703

71704

71705

71706

1 ชุดวิชา

71797

1 ชุดวิชา

71799

หมายเหตุ * นกัศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

Last Updated: 14-December-2020

พื้นฐานอาหารและโภชนาการ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นควา้อิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เปน็การอบรมเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดหนว่ยกิตสะสม

รายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการความมัน่คงและความปลอดภัยทางอาหาร

การจดัการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค

อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

การวจิยัและสถิติทางการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

สัมมนาประเด็นการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอืน่ๆ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง

   2) มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50

 : 1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้

            ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701 ภาษาอังกฤษ

            ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

 : แผน ข

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร


