
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

71701   การจดัการความมั่นคงและความปลอดภยัทางอาหาร

71703   อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

71702   การจดัการผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ

            ความปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค

71704   การวจิยัและสถติิทางการจดัการระบบอาหาร

            เพื่อโภชนาการ

ตน้ 71798   วทิยานิพนธ์ ตน้

71798   วทิยานิพนธ์

71799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การจดัการระบบอาหารเพื่อภชนาการ

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : แผน ก แบบ ก 2

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ  : 1. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-2) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและต้องไมเ่คยถกูให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษา

      อนัเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขา้ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มผีลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบ

            ภาษาองักฤษได้ ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไมม่ผีลทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701

             ภาษาองักฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเขา้รับการอบรมเขม้พิเศษภาษาองักฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training 

             English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาองักฤษให้ถอืวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการ จากมหาวทิยาลัย

       หรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50

2 2

ปลาย ปลาย

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 71701   การจดัการความมั่นคงและความปลอดภยัทางอาหาร 1 ตน้

71703   อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

ปลาย 71702   การจดัการผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ

            ความปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค

ปลาย

71704   การวจิยัและสถติิทางการจดัการระบบอาหาร

            เพื่อโภชนาการ

2 ตน้ 71705   สัมมนาประเด็นการจดัการระบบอาหาร

            เพื่อโภชนาการ

2 ตน้

ปลาย 71797   การศึกษาค้นควา้อสิระ ปลาย

71799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : 1. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-2) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและต้องไมเ่คยถกูให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษา

      อนัเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขา้ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มผีลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบ

            ภาษาองักฤษได้ ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไมม่ผีลทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701

             ภาษาองักฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเขา้รับการอบรมเขม้พิเศษภาษาองักฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training 

             English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาองักฤษให้ถอืวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวชิาที่เกี่ยวขอ้งกบัอาหารและโภชนาการจากมหาวทิยาลัยหรือ

       สถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50

 : แผน ข

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

71701   การจดัการความมั่นคงและความปลอดภยัทางอาหาร

71703   อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

71706   พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไมน่ับหน่วยกติ)

71702   การจดัการผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ

            ความปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค

71704   การวจิยัและสถติิทางการจดัการระบบอาหาร

            เพื่อโภชนาการ

ตน้ 71798   วทิยานิพนธ์ ตน้

71798   วทิยานิพนธ์

71799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การจดัการระบบอาหารเพื่อภชนาการ

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ปลาย ปลาย

 : 1. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-2) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและต้องไมเ่คยถกูให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษา

       อนัเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขา้ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มผีลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบ

            ภาษาองักฤษได้ ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไมม่ผีลทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701

             ภาษาองักฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเขา้รับการอบรมเขม้พิเศษภาษาองักฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training 

             English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาองักฤษให้ถอืวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด

หมายเหตุ

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้ 1 ตน้

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science (Food System Management for Nutrition)

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

   Master of Science Program in Food System Management for Nutrition

 : วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต วชิาเอกการจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

ปลาย ปลาย

 : แผน ก แบบ ก 2

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอ่ืนๆ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50

2 2



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 71701   การจดัการความมั่นคงและความปลอดภยัทางอาหาร 1 ตน้

71703   อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ

71706   พื้นฐานอาหารและโภชนาการ (ไมน่ับหน่วยกติ)

ปลาย 71702   การจดัการผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและ

            ความปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค

ปลาย

71704   การวจิยัและสถติิทางการจดัการระบบอาหาร

            เพื่อโภชนาการ

2 ตน้ 71705   สัมมนาประเด็นการจดัการระบบอาหาร

            เพื่อโภชนาการ

2 ตน้

ปลาย 71797   การศึกษาค้นควา้อสิระ ปลาย

71799   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาอ่ืนๆ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง

   2) มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50

 : แผน ข

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

   M.Sc. (Food System Management for Nutrition)

 : วท.ม. (การจดัการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ)

หมายเหตุ

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

 : 1. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-2) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาและต้องไมเ่คยถกูให้ออกจากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษา

      อนัเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

   2. กรณีผู้ที่มคีะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้ศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวทิยาลัยก าหนด

   3. ผ่านการทดสอบภาษาองักฤษ เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่เขา้ศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องด าเนินการดังนี้

       3.1 มผีลการทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT โดยสามารถส่งผลการทดสอบ

            ภาษาองักฤษได้ ภายในระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตร 

       3.2 กรณีไมม่ผีลทดสอบความรู้ภาษาองักฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่ได้มาตรฐาน หรือผลการทดสอบ STOU-EPT สามารถเลือกเรียนรายวชิา 11701

            ภาษาองักฤษ ส าหรับบัณฑิตศึกษา 1 หรือเขา้รับการอบรมเขม้พิเศษภาษาองักฤษที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาชเป็นผู้จดั (Intensive Training 

             English Course) 

       3.3 ระดับคะแนนทดสอบความรู้ภาษาองักฤษให้ถอืวา่เป็นการยกระดับความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโทตามเกณฑ์

            ที่แต่ละสาขาวชิาก าหนด
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