มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
วิชาเฉพาะ/เน้น
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

: วิทยำศำสตรบัณฑิต วิชำเอกอำหำร โภชนำกำรและกำรประยุกต์
Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
: วิทยำศำสตรบัณฑิต (อำหำร โภชนำกำรและกำรประยุกต์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
: วท.บ. (อำหำร โภชนำกำรและกำรประยุกต์)
B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
: กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำร
: สำเร็จกำรศึกษำ ม.6 หรือเทียบเท่ำ หรือสำเร็จกำรศึกษำจำกกำรศึกษำนอกระบบหรือผู้ที่ศึกษำตำมอัธยำศัย หรืออนุปริญญำ หรือ ปวส. หรือปริญญำชั้นใดชั้นหนึ่ง
หรือเทียบเท่ำ

โครงสร้างของหลักสูตร
5 ชุดวิชา
( 30 หน่วยกิต )
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
15 ชุดวิชา ( 90 หน่วยกิต )
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
( 6 หน่วยกิต )
21 ชุดวิชา ( 126 หน่วยกิต )
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
10111 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
10141 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษำ
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อำรยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
วิชาแกน บังคับ 2 ชุดวิชา
71200 มนุษย์กบั ระบบนิเวศ
71202 โภชนำกำรมนุษย์
วิชาเฉพาะด้าน บังคับ 13 ชุดวิชา
71101 วิทยำศำสตร์พื้นฐำนสำหรับงำนอำหำรและโภชนำกำร
71203 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำรเบื้องต้น
71204 โภชนศึกษำและกำรสื่อสำร
71205 เคมีและจุลชีววิทยำของอำหำร
71206 พฤติกรรมผู้บริโภคและกำรคุ้มครองด้ำนอำหำรและโภชนำกำร
71311 เทคโนโลยีกำรผลิตและแปรรูปอำหำร
71312 สถิตพิ ื้นฐำนและกำรประยุกต์ในงำนอำหำรและโภชนำกำร
71313 กำรจัดกำรสุขลักษณะและควำมปลอดภัยอำหำร
71314 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
71411 อำหำรและโภชนบำบัด
71414 กำรควบคุมคุณภำพและกำรประกันคุณภำพอำหำร
71416 ประสบกำรณ์วชิ ำชีพอำหำร โภชนำกำรและกำรประยุกต์ *
71417 หลักกำรจัดกำรธุรกิจอำหำรและร้ำนอำหำร
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สงู กว่าปริญญาตรี

หมายเหตุ

* เป็นชุดวิชำที่นกั ศึกษำจะต้องลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำสุดท้ำย และเหลือ 3 ชุดวิชำก่อนจบกำรศึกษำเท่ำนัน้
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
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