
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเฉพาะ/เน้น
คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111
10141
10151

10131
10152

10103

10121
10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71200
71202

71101
71203
71204
71205
71206
71311
71312
71313
71314
71411
71414
71416
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยกุต์
   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยกุต์)

ไทยศึกษา

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
 : กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอธัยาศัย หรืออนุปริญญา 

   หรือ ปวส. หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

   และเลอืกอีก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ทักษะชวีติ

อารยธรรมมนุษย์
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 13 ชุดวชิา

หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
เคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการและการประยกุต์ *

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเฉพาะ/เน้น

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา
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ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา
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ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

Last updated: 15-June-2017

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือส าเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอธัยาศัย หรืออนุปริญญา 

   หรือ ปวส. หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการและการประยกุต์
   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการและการประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการและการประยกุต์)

   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : กลุ่มวชิาโภชนาการ

   และเลอืกอีก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ

ทักษะชวีติ
อารยธรรมมนุษย์
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา
มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา
วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการและการประยกุต์ *
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
การจดับริการอาหารในสถาบัน

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบั

ที่สงูกวา่ปริญญาตรี


