
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

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

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10141
10151

   กลุ่มวชิาภาษา
10111
10161
10162

   กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

10131 สังคมมนุษย์

10152 ไทยกบัสังคมโลก

   กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

10103

10121 อารยธรรมมนุษย์
10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

ทักษะชวีติ

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

   บังคับ 11 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

ไทยศึกษา

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 2 ชุดวชิา

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

โภชนาการมนุษย์

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

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

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141
10151

10111
10161
10162

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาบริหารธรุกจิ และประเภทวชิาศิลปหัตถกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

   บังคับ 11 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ



71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

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

20 ชุดวชิา ( 120  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131
10151

10111
10161
10162

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

หมายเหตุ

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์
   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

    บังคับ 3 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรมทุกสาขาวชิา ประเภทวชิาคหกรรมทุกสาขาวชิา (ยกเวน้สาขาวชิาธรุกจิคหกรรม การบริหารงาน

   คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ) และประเภทวชิาเกษตรกรรมทุกสาขาวชิา (ยกเวน้สาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

   บังคับ 11 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษยก์บัระบบนิเวศ

สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

16 ชุดวชิา ( 96  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131
10151

10111
10161
10162

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

71101
71200
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาคหกรรมในสาขาวชิาธรุกจิคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

   และประเภทวชิาเกษตรกรรมในสาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

   บังคับ 9 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษยก์บัระบบนิเวศ

    บังคับ 3 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



71202
71203
71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                                                   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั



                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

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

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์

   บังคับ 11 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษยก์บัระบบนิเวศ

    บังคับ 3 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวชิา ประเภทวชิาพาณิชยกรรม บริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม อตุสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 

   และพาณิชยนาว ีหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านพาณิชยกรรม บริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร

อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

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

19 ชุดวชิา ( 114  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   Bachelor of Science Program in Food, Nutrition and Applications
 : วทิยาศาสตรบัณฑิต (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : วทิยาศาสตรบัณฑิต  วชิาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์

    บังคับ 3 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   บังคับ 11 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาอตุสาหกรรมทุกสาขาวชิา อตุสาหกรรมส่ิงทอทุกสาขาวชิา คหกรรมทุกสาขาวชิา (ยกเวน้สาขาวชิาธรุกจิคหกรรม

   การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ) ประเภทวชิาเกษตรกรรมทุกสาขาวชิา (ยกเวน้สาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร) ประเภทวชิาประมงทุกสาขาวชิา

   และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทุกสาขาวชิา หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไมใ่ชท่างด้านวทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121 อารยธรรมมนุษย์
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

71101
71200
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

71202
71203
71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

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

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   บังคับ 9 ชุดวชิา

   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าประเภทวชิาคหกรรมในสาขาวชิาธรุกจิคหกรรม การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ ประเภทวชิาเกษตรกรรม

   ในสาขาวชิาอตุสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านวทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (วทิยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร โภชนาการ

   การก าหนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อตุสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวกบัอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยชีวีภาพที่เกี่ยวกบัอาหาร คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกบัอาหาร

   และโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง)

 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษยก์บัระบบนิเวศ

โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น

เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*

การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน

ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**
   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

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

17 ชุดวชิา ( 102  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

   บังคับ 11 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษยก์บัระบบนิเวศ

เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าสาขาอื่นที่ไมใ่ชท่างด้านวทิยาศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือวทิยาศาสตร์การแพทย ์หรือ

   วทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ 

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น

โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

71101
71200
71202
71203
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   Bachelor of Science (Food, Nutrition and Applications)
 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวทิยาศาสตร์ หรือวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือวทิยาศาสตร์การแพทย์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ
มนุษยก์บัระบบนิเวศ
โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น
เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   บังคับ 11 ชุดวชิา

ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**
   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร

พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ
เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ

หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ
โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

71101
71200
71205
71206
71311
71312
71313
71316
71416

71202
71203
71204
71207
71314
71315
71317
71411
71414
71415
71417

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยกุต์)
   B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าทางด้านวทิยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ (วทิยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร โภชนาการ 

   การก าหนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อตุสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวกบัอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยชีวีภาพที่เกี่ยวกบัอาหาร คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกบัอาหาร

   และโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวขอ้ง)

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

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

 : 1. ผู้มสิีทธเิขา้ศึกษาต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย   

   2. บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพิจารณา

       เห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษา

       ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

มนุษยก์บัระบบนิเวศ

โภชนาการมนุษย์
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องต้น

เคมแีละจลุชวีวทิยาทางอาหาร*
พฤติกรรมผู้บริโภคและการคุ้มครองด้านอาหารและโภชนาการ

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   บังคับ 9 ชุดวชิา

วทิยาศาสตร์พื้นฐานส าหรับงานอาหารและโภชนาการ

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

โภชนศึกษาและการส่ือสาร
หลักการและการประยกุต์วธิปีระเมนิทางโภชนาการ*
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหาร
การจดัการทางอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ

เทคโนโลยกีารผลิตและแปรรูปอาหาร
สถติิพื้นฐานและการประยกุต์ในงานอาหารและโภชนาการ
การจดัการสุขลักษณะและความปลอดภยัอาหาร
สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ
ประสบการณ์วชิาชพีอาหาร โภชนาการ และการประยกุต์**

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  * เปน็ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏบิติั

** นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลือไม่เกิน 3 ชุดวชิาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 26-March-2021

โภชนาการกบัการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก
อาหารและโภชนบ าบัด
การควบคุมคุณภาพและการประกนัคุณภาพอาหาร
การจดับริการอาหารในสถาบัน
หลักการจดัการธรุกจิอาหารและร้านอาหาร


