มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แผน ก แบบ ก 2
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

Master of Science (Food System Management for Nutrition)
: วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

M.Sc. (Food System Management for Nutrition)
: 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับอาหารและโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
2. กรณีผทู้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องดาเนินการดังนี้
3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้
ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา 11701 ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผูจ้ ดั (Intensive Training English Course)
3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากาหนด

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

4 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

4 ชุดวิชา
71701 การจัดการความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหาร
71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริโภค
71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
71704 การวิจยั และสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
71798 วิทยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แผน ก แบบ ก 2
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

Master of Science (Food System Management for Nutrition)
: วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หมายเหตุ

M.Sc. (Food System Management for Nutrition)
: 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
2. กรณีผทู้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องดาเนินการดังนี้
3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้
ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา 11701 ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผูจ้ ดั (Intensive Training English Course)
3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากาหนด

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา

(24 หน่วยกิต)
(12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา

(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา
71701 การจัดการความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหาร
71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริโภค
71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
71704 การวิจยั และสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ

ข. วิทยานิพนธ์

1 ชุดวิชา
71798 วิทยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แผน ข
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

Master of Science (Food System Management for Nutrition)
: วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

M.Sc. (Food System Management for Nutrition)
: 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับอาหารและโภชนาการ จากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
2. กรณีผทู้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องดาเนินการดังนี้
3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้
ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา 11701 ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผูจ้ ดั (Intensive Training English Course)
3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากาหนด

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

5 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

5 ชุดวิชา
71701 การจัดการความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหาร
71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริโภค
71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
71704 การวิจยั และสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร
แผน/แบบการศึกษา
ชือ่ หลักสูตร

: แผน ข
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ชือ่ เต็มปริญญาบัตร

Master of Science Program in Food System Management for Nutrition
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

ชือ่ ย่อปริญญาบัตร

Master of Science (Food System Management for Nutrition)
: วท.ม. (การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หมายเหตุ

M.Sc. (Food System Management for Nutrition)
: 1) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอืน่ ๆ จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนัน้ ๆ รับรอง
2) มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.50
: 1. ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอันเนือ่ งจากความประพฤติเสือ่ มเสีย
2. กรณีผทู้ ี่มีคะแนนเฉลีย่ สะสมระดับปริญญาตรีต่ากว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เข้าศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องดาเนินการดังนี้
3.1 มีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้
ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร
3.2 กรณีไม่มีผลทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวิชา 11701 ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผูจ้ ดั (Intensive Training English Course)
3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ถือว่าเป็นการยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากาหนด

โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ

6 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา
1 ชุดวิชา

(30 หน่วยกิต)
(6 หน่วยกิต)
(ไม่นับหน่วยกิต)
(36 หน่วยกิต)

6 ชุดวิชา
71701 การจัดการความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหาร
71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริโภค
71703 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
71704 การวิจยั และสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
71705 สัมมนาประเด็นการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
71706 พื้นฐานอาหารและโภชนาการ

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1 ชุดวิชา
71797 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
1 ชุดวิชา
71799 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ*
เป็นการอบรมเข้มทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหตุ

* นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้
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