
                     
                                      

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

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบหรือผู้ที่ศึกษำตำมอธัยำศัย หรืออนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง

   หรือเทียบเท่ำ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยำศำสตรบัณฑิต  วชิำเอกอำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์
   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยำศำสตรบัณฑิต (อำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์)

ไทยศึกษำ

 : วท.บ. (อำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
 : กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีำงอำหำร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร
วทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

วทิยำศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับงำนอำหำรและโภชนำกำร

   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

   และเลอืกอีก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ทักษะชวีติ

อำรยธรรมมนุษย์
สังคมและวฒันธรรมอำเซียน

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา

มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนำกำรมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 13 ชุดวชิา

หลักกำรจดักำรธรุกจิอำหำรและร้ำนอำหำร

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำรเบื้องต้น
โภชนศึกษำและกำรส่ือสำร
เคมแีละจลุชวีวทิยำของอำหำร
พฤติกรรมผู้บริโภคและกำรคุ้มครองด้ำนอำหำรและโภชนำกำร
เทคโนโลยกีำรผลิตและแปรรูปอำหำร
สถติิพื้นฐำนและกำรประยกุต์ในงำนอำหำรและโภชนำกำร
กำรจดักำรสุขลักษณะและควำมปลอดภยัอำหำร
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์อำหำร
อำหำรและโภชนบ ำบัด
กำรควบคุมคุณภำพและกำรประกนัคุณภำพอำหำร
ประสบกำรณ์วชิำชพีอำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์ *

* เปน็ชุดวชิำที่นกัศึกษำจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ย และเหลือ 3 ชุดวชิำก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้



                     
                                      

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
71206
71207
71312
71313
71316
71317
71411
71416
71417

71315

71415
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบหรือผู้ที่ศึกษำตำมอธัยำศัย หรืออนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง

   หรือเทียบเท่ำ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

Last updated: 23-March-2018

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยำศำสตรบัณฑิต  วชิำเอกอำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์
   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยำศำสตรบัณฑิต (อำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์)

   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : กลุ่มวชิำโภชนำกำร

   และเลอืกอีก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำร

วทิยำศำสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

ไทยศึกษำ

   เลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

หลักกำรและกำรประยกุต์วธิปีระเมนิทำงโภชนำกำร

ทักษะชวีติ
อำรยธรรมมนุษย์
สังคมและวฒันธรรมอำเซียน

   วชิาแกน บังคับ 2 ชุดวชิา
มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนำกำรมนุษย์

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 12 ชุดวชิา
วทิยำศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับงำนอำหำรและโภชนำกำร
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรอำหำรเบื้องต้น
โภชนศึกษำและกำรส่ือสำร
พฤติกรรมผู้บริโภคและกำรคุ้มครองด้ำนอำหำรและโภชนำกำร

* เปน็ชุดวชิำที่นกัศึกษำจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภำคกำรศึกษำสุดทำ้ย และเหลือ 3 ชุดวชิำก่อนจบกำรศึกษำเทำ่นัน้

สถติิพื้นฐำนและกำรประยกุต์ในงำนอำหำรและโภชนำกำร
กำรจดักำรสุขลักษณะและควำมปลอดภยัอำหำร
สรีรวทิยำและชวีเคมทีำงโภชนำกำร
โภชนำกำรกบักำรออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพและกำรควบคุมน้ ำหนัก
อำหำรและโภชนบ ำบัด
ประสบกำรณ์วชิำชพีอำหำร โภชนำกำรและกำรประยกุต์ *
หลักกำรจดักำรธรุกจิอำหำรและร้ำนอำหำร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

กำรจดักำรทำงอำหำรและโภชนำกำรในผู้สูงอำยุ
กำรจดับริกำรอำหำรในสถำบัน


