
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา ( 12 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา ( 72 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
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ข.  หมวดวิชาแกน 2 ชุดวิชา
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ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 12 ชุดวิชา
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ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต

   Bachelor of Science Program in Food Nutrition and Applications

  และเลือก 1 จากชุดวิชาตอไปนี้

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต)

   Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต)

   B.Sc. (Food Nutrition and Applications)

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผูที่ศึกษาตามอัธยาศัย

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

สังคมมนุษย

ไทยกับสังคมโลก

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

มนุษยกับระบบนิเวศ

โภชนาการมนุษย

   บังคับ 4 ชุดวิชา

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

   บังคับ 11 ชุดวิชา

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร *

การคุมครองและพฤติกรรมผูบริโภคดานอาหารและโภชนาการ

หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร

อาหารและโภชนบําบัด

อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

ประสบการณวิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต **

* เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัตเสริมทักษะ 

** ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกตเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

   และเลือก 1 จากชุดวิชาตอไปนี้

กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

การจัดบริการอาหารในสถาบัน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา ( 48 หนวยกิต )

ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา
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ข.  หมวดวิชาแกน 1 ชุดวิชา
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ค.  หมวดวิชาเฉพาะ 8 ชุดวิชา
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หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการ วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต

   Bachelor of Science Program in Food Nutrition and Applications

 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยุกต)

   Bachelor of Science in Food Nutrition and Applications

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยุกต)

   B.Sc. (Food Nutrition and Applications)

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. ทุกประเภทวิชา หรืออนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเทา

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   บังคับ 4 ชุดวิชา

ทักษะชีวิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร **

   และเลือก 1 จากชุดวิชาตอไปนี้

สังคมมนุษย

ไทยกับสังคมโลก

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

โภชนาการมนุษย

หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร

   บังคับ 1 ชุดวิชา

ประสบการณวิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกต *

   และเลือก 7 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารเบื้องตน

การคุมครองและพฤติกรรมผูบริโภคดานอาหารและโภชนาการ

* ชุดวิชาประสบการณวิชาชีพอาหาร โภชนาการและการประยุกตเปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชา

กอนจบการศึกษาเทานั้น

** เปนชุดวิชาที่มีการฝกปฏิบัตเสริมทักษะ
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ง.  หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

อาหารและโภชนบําบัด

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

การจัดบริการอาหารในสถาบัน
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