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9) สาขาวิิชามนุุษยนิุเวิศศาสตร์์  ร์หััส 70

สาขาวิิชามนุุษยนิุเวิศศาสตร์์ ร์หััส 70 ม่�งให้้การศึกษาแก�ผู้้้สนใจและผู้้้ที�ประกอบอาชีีพอย้�แล้ว เพ่�อนำาความร้้ 

ไปพัฒนาค่ณภาพชีีวิตและ/ห้ร่อการพัฒนางานอาชีีพทั�งในภาครัฐและภาคเอกชีน ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิสระ 

องค์ความร้้ในห้ลักส้ตรของสาขาวิชีามน่ษยนิเวศศาสตร์ ทั�งในวิชีาเอกอาห้าร โภชีนาการ และการประยก่ต์ และวิชีาเอก 

พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว สามารถนำาไปใช้ีประย่กต์เพ่�อการพัฒนาค่ณภาพชีีวิตและการสร้างเสริมส่ขภาวะที�ดี 

ให้้กับสมาชิีกในครอบครัวท่กเพศท่กวัย และยังส�งผู้ลต�อการพัฒนาค่ณภาพชีีวิตของช่ีมชีนและสังคมโดยรวม สาขาวิชีา

มน่ษยนิเวศศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีในห้ลักส้ตรต�าง ๆ ดังนี�

1. หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524  หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง 

พ.ศ. 2564

 เป็นห้ลักส้ตรที�บ้รณาการองค์ความร้้วิทยาศาสตร์ด้านอาห้ารและโภชีนาการ เพ่�อนำามาประยก่ต์ในการประกอบ

อาชีีพและในชีีวิตประจำาวันได้ 

 อาห้ารเป็นห้นึ�งในปัจจัยสี�ที�มีความสำาคัญอย�างยิ�งต�อส่ขภาพ อาห้ารที�ดีต�อส่ขภาพของบ่คคลแต�ละวัยและ

บ่คคลในสภาวะต�าง ๆ จะต้องมีค่ณภาพ ความปลอดภัย และค่ณค�าทางโภชีนาการที�เห้มาะสม ทั�งนี�บ่คคลที�เกี�ยวข้องใน

สายงานด้านอาห้ารจึงต้องมีความรอบร้้ทั�งในด้านอาห้ารและโภชีนาการเพ่�อนำาไปประยก่ต์ในการผู้ลิตอาห้าร การกระจาย 

อาห้าร การจัดบริการอาห้าร รวมถึงการมีพฤติกรรมการบริโภคที�เห้มาะสม และสามารถส่�อสารองค์ความร้้ให้้แก�ผู้้้อ่�นได้

อย�างถ้กต้อง 

 ห้ลักส้ตรฯ จึงออกแบบการเรียนการสอนโดยบ้รณาการความร้้ 2 ศาสตร์ ได้แก� (1) ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทางอาห้ารในเชิีงการประย่กต์ที�จะนำาไปใช้ีทั�งในระดับวิสาห้กิจช่ีมชีน ธุ่รกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

และอ่ตสาห้กรรมอาห้ารขนาดให้ญ�โดยครอบคล่มองคค์วามร้ด้้านวิทยาศาสตรก์ารอาห้ารเบ่�องต้น การผู้ลติและการแปรร้ป

อาห้าร การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร การควบค่มค่ณภาพและการประกันค่ณภาพอาห้าร การจัดการส่ขลักษณะและความ

ปลอดภยัในอาห้าร รวมทั�งการจัดการธุ่รกิจอาห้าร (2) ศาสตรด้์านโภชีนาการ ที�จะนำาไปใช้ีในการปฏิิบัติงานด้านโภชีนาการ

ทั�งในภาครัฐและภาคเอกชีนโดยครอบคล่มองค์ความร้้ด้านสรีรวิทยาและชีีวเคมีทางโภชีนาการ โภชีนาการมน่ษย์ อาห้าร

และโภชีนบำาบัด โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย การประยก่ต์วิธีุประเมินทางโภชีนาการ รวมทั�ง

โภชีนศึกษาและการส่�อสาร

2. หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัคร์ัวิ ร์หััส 70414  หัลัักสูตร์ปร์ับัปร์ุง  

พ.ศ. 2564

 ม่�งให้้ความร้้ความเข้าใจเกี�ยวกับพัฒนาการมน่ษยต์ลอดชี�วงชีีวิตและเข้าใจครอบครวัในบริบทต�าง ๆ  อีกทั�งยังมี

ความเข้าใจปฏิิสัมพันธ์ุระห้ว�างสถาบันครอบครัว ช่ีมชีนและสังคม โดยพัฒนาให้้บ่คคลมีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า 

คิด และวิเคราะห์้เกี�ยวกับสภาพการณ์ที�เกิดขึ�นในครอบครัว ช่ีมชีนและสังคม นอกจากนี�ยังม่�งให้้บ่คคลสามารถประยก่ต์

ความร้้และประสบการณ์ส้�การพัฒนาค่ณภาพชีีวิตตนเอง ครอบครัว ช่ีมชีนและสังคม รวมทั�งการทำางานในวิชีาชีีพเกี�ยวกับ

พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัวทั�งในห้น�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชีน ภาคประชีาสังคม ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิสระ

อย�างมีค่ณธุรรมและจริยธุรรม
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สาขาวิิชามนุุษยนุิเวิศศาสตร์์มีวิัตถุุปร์ะสงค์ ดังนี�

1. เพ่�อการจัดการศึกษาให้้ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศที�ม่�งเน้นการพัฒนาคนและความอย้�ดีมีส่ขของ

คนไทย

2.  เพ่�อผู้ลิตบ่คลากรที�มีความร้้ความสามารถและค่ณธุรรมในการดำาเนินงานด้านการจัดการเพ่�อการพัฒนา

ค่ณภาพชีีวิตของคน ครอบครัว การประกอบธุ่รกิจ และการประกอบอาชีีพอิสระ ให้้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงาน

และการเปลี�ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

3. เพ่�อส�งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความร้้ ตลอดจนการประย่กต์ใช้ีองค์ความร้้ด้านอาห้าร 

โภชีนาการ และพัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว

4.  เพ่�อการบริการวิชีาการส้�สังคมและเผู้ยแพร�ความร้้ด้านอาห้าร โภชีนาการ และพัฒนาการมน่ษยแ์ละครอบครัว

ให้้แก�ประชีาชีนโดยใช้ีส่�อการศึกษาทางไกลและส่�ออ่�น ๆ

5. เพ่�อทำาน่บำาร่งศิลปวัฒนธุรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผู้�านวิชีาการด้านอาห้าร โภชีนาการ และ

พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว

ผูู้�ที�สำาเร์็จการ์ศึกษา วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ สามารถเล่อกประกอบอาชีีพได้ห้ลากห้ลาย 

ทั�งการเป็นผู้้้ประกอบการและบ่คลากรในธุ่รกิจการผู้ลิตและการบริการอาห้าร คร้/อาจารย์ วิทยากร นักวิชีาการ/นักวิจัย 

ด้านอาห้ารและโภชีนาการ นักส่�อสารด้านอาห้ารและโภชีนาการ นักโภชีนาการ ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิสระ 

ที�เกี�ยวข้องกับการส�งเสริมด้านอาห้ารและโภชีนาการในช่ีมชีน

ผูู้�ที�สำาเร์จ็การ์ศกึษา วิชิาเอกพฒันุาการ์มนุษุยแ์ลัะคร์อบัคร์วัิ มีโอกาสในการเล่อกเข้าส้�อาชีีพที�ตนสนใจและถนดั 

ทั�งห้น�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชีน ภาคประชีาสงัคม รวมทั�งการประกอบอาชีีพอสิระ ที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาค่ณภาพชีีวิต

บ่คคล ครอบครัว ช่ีมชีน ห้ร่อสังคม ในลักษณะของผู้้้จัดการกิจการเด็ก/วัยร่�น/ผู้้้ให้ญ�/ผู้้้ส้งอาย/่นักพัฒนาสังคม/นักพัฒนา

ช่ีมชีน/นกัส�งเสรมิค่ณภาพชีีวิตครอบครวั ผู้้้ที�ทำางานเกี�ยวข้องกับเด็ก เยาวชีน ผู้้ส้้งอายแ่ละครอบครวั ตลอดจนนกัวิชีาการ 

นักวิจัย ผู้้้ให้้ความร้้และที�ปรึกษาด้านพัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์  ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564  

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิ์ต (อาห้าร โภชีนาการ และการประย่กต์) วท.บ. (อาห้าร โภชีนาการ และการประยก่ต์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)
Applications)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชามนุุษยนุิเวิศศาสตร์์ 

ร์หััส 70

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ 

ร์หััส 70524

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�า

   ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์

    ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี

    อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา

    25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

    มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการัสมัีครั

    เพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์่อ

2.  สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

    ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพ (ปวชี.) ห้ร่อเทียบเท�า 

    ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ 

4.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.) ห้ร่อ 

 เทียบเท�า หัร์่อ

5.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง (ปวส.) ห้ร่อ 

 เทียบเท�า หัร์่อ

6.  สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญาห้ร่อเทียบเท�า ห้ร่อปริญญาชัี�นใดชัี�นห้นึ�ง

 ห้ร่อเทียบเท�า จากสถาบันอ่ดมศึกษาที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 311-325

สมัีครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 331-333

สมัีครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 335-337
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์  ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

1.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ม.3	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ม.6	หร็ือเทีียบเที่�	หร็ือ	ปวช.	หร็ือเทีียบเที่�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 21 ชุีดวิิชีา (126 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   2   ชุุดวิิชุา

 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต                            10151 ไทยศึกษา

 -  และเลือก  3  ชุุดวิิชุา โดยเลือกเรีียนตามกลุ�มวิิชุา กลุ�มวิิชุาละ 1 ชุุดวิิชุา ต�อไปนี�

 กลุ่มีวิิชีาภาษา 

     10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร  10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

 กลุ่มีวิิชีาสังคมีศึาสต้ร์ั

 10131 สังคมมน่ษย์                         10152  ไทยกับสังคมโลก

 กลุ่มีวิิชีามีนุัษยศึาสต้ร์ั

 10103  ทักษะชีีวิต                             10121  อารยธุรรมมน่ษย์        10164 สังคมและวัฒนธุรรมอาเซีียน

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ     71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312 สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

               งานอาห้ารและโภชีนาการ                    ทางอาห้าร(1)                                     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

     71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ              71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ          71313  การจัดการส่ขลักษณะ

     71202 โภชีนาการมน่ษย์                        การค้่มครองด้านอาห้าร                        และความปลอดภัยอาห้าร

     71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   และโภชีนาการ                   71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

               การอาห้ารเบ่�องต้น                  71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                   ทางโภชีนาการ

                                                                แปรร้ปอาห้าร                     71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร         71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414 การควบค่มค่ณภาพและ

     71207  ห้ลักการและการประยก่ต์                    โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                         การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)       71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย    71415 การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

    71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                 เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                          71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร

ค.  หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั  1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศึิลปหัตถกร็ร็ม

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต้)
(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์ 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

    และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

หัมายเหัตุ *  หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

 -  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

   10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร           10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ      71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

             งานอาห้ารและโภชีนาการ                    ทางอาห้าร(1)                                     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

    71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ           71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ            71313  การจัดการส่ขลักษณะ

    71202  โภชีนาการมน่ษย์                              การค้่มครองด้านอาห้าร                   และความปลอดภัยอาห้าร

    71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              และโภชีนาการ                      71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

              การอาห้ารเบ่�องต้น               71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                      ทางโภชีนาการ

                                                                     แปรร้ปอาห้าร                       71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                     โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร      71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414  การควบค่มค่ณภาพและ

  71207  ห้ลักการและการประย่กต์                โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                         การประกันค่ณภาพอาห้าร

         วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)   71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

   71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                  71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
 (2 เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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3.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวที.	หร็อืเทียีบเท่ี�ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอตุสำ�หกร็ร็มทีกุสำ�ข�วชิ�	ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มทีกุสำ�ข�วชิ� 

 ยกเว้น	สำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	 และปร็ะเภทีวิช�คหกร็ร็มทีุกสำ�ข�วิช�	 ยกเว้น	สำ�ข�วิช�ธุุร็กิจคหกร็ร็ม	 

	 ก�ร็บร็ิห�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร็์	และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์                    10151  ไทยศึกษา

 -  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

   10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร           10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ      71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

             งานอาห้ารและโภชีนาการ                    ทางอาห้าร(1)                                     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

    71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ           71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ            71313  การจัดการส่ขลักษณะ

    71202  โภชีนาการมน่ษย์                              การค้่มครองด้านอาห้าร                   และความปลอดภัยอาห้าร

    71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              และโภชีนาการ                      71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

              การอาห้ารเบ่�องต้น               71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                      ทางโภชีนาการ

                                                                    แปรร้ปอาห้าร                       71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                     โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร      71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414  การควบค่มค่ณภาพและ

  71207  ห้ลักการและการประย่กต์                โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                         การประกันค่ณภาพอาห้าร

         วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)   71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

   71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                  71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

4.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวที.	หร็อืเทียีบเท่ี�ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มในสำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	ปร็ะเภทีวิช�คหกร็ร็ม 

	 ในสำ�ข�วิช�ธุุร็กิจคหกร็ร็ม	ก�ร็บร็ิห�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร็์	และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 16 ชุีดวิิชีา (96 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 4 ชุีดวิิชีา (24 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   3   ชุุดวิิชุา

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์                    10151  ไทยศึกษา

 -  และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

   10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร       10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร           10162 ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   9   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ 71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71313  การจัดการส่ขลักษณะ

             งานอาห้ารและโภชีนาการ                  การค้่มครองด้านอาห้าร           และความปลอดภัยอาห้าร

    71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ                         และโภชีนาการ                 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมีทางโภชีนาการ

    71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ           71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร 

             ทางอาห้าร(1)     แปรร้ปอาห้าร                              โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

    71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71202  โภชีนาการมน่ษย์ 71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

    71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71315  การจัดการทางอาห้ารและ       การประกันค่ณภาพอาห้าร

    การอาห้ารเบ่�องต้น  โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ 71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน

    71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

    71207  ห้ลักการและการประย่กต์  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก          และร้านอาห้าร

             วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

5.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม	 

	 อุตสำ�หกร็ร็มบันเทีิงและดนตร็ี	พ�ณิิชยน�วี	หร็ืออนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�ที�งด้�นพ�ณิิชยกร็ร็ม/บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	 

	 อุตสำ�หกร็ร็มที่องเทีี�ยว	ศึิลปกร็ร็ม

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19 ชุีดวิิชีา (114 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี            10151  ไทยศึกษา

                                     และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ    71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

               งานอาห้ารและโภชีนาการ                ทางอาห้าร(1)                                    ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

     71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ              71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ            71313  การจัดการส่ขลักษณะ

     71202 โภชีนาการมน่ษย์                              การค้่มครองด้านอาห้าร                      และความปลอดภัยอาห้าร

     71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 และโภชีนาการ                      71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

               การอาห้ารเบ่�องต้น               71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                     ทางโภชีนาการ

                                                                  แปรร้ปอาห้าร                       71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                      โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร   71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414  การควบค่มค่ณภาพและ

     71207  ห้ลักการและการประย่กต์                 โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                         การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)  71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

    71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417 ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                          71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

6.	 สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวสำ.	หร็ือเทีียบเที่�ปร็ะเภทีวิช�อุตสำ�หกร็ร็ม	อุตสำ�หกร็ร็มสำิ�งทีอ	ปร็ะมง	เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึ 

	 และก�ร็สืำ�อสำ�ร็	ปร็ะเภทีวิช�คหกร็ร็มทุีกสำ�ข�วิช�	ยกเว้น	สำ�ข�วิช�ธุรุ็กิจคหกร็ร็ม	ก�ร็บริ็ห�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร์็	 

	 และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	ปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มทุีกสำ�ข�วิช�	 ยกเว้น	 สำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	หร็ือ 

	 อนุปร็ิญญ�หร็ือเทีียบเที่�สำ�ข�วิช�อื�นทีี�ไม่ใช่ที�งด้�นวิทีย�ศึ�สำตร็์อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 19 ชุีดวิิชีา (114 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์            10151  ไทยศึกษา

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ    71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

               งานอาห้ารและโภชีนาการ                ทางอาห้าร(1)                                    ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

     71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ              71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ            71313  การจัดการส่ขลักษณะ

     71202 โภชีนาการมน่ษย์                              การค้่มครองด้านอาห้าร                      และความปลอดภัยอาห้าร

    71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 และโภชีนาการ                      71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

               การอาห้ารเบ่�องต้น               71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                     ทางโภชีนาการ

                                                                  แปรร้ปอาห้าร                       71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                      โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร   71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414  การควบค่มค่ณภาพและ

     71207  ห้ลักการและการประย่กต์                 โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                         การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)  71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

    71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417 ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                          71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                         และร้านอาห้าร 

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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7.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�	ปวสำ.	หร็อืเทียีบเท่ี�ปร็ะเภทีวชิ�คหกร็ร็มในสำ�ข�วชิ�ธุรุ็กิจคหกร็ร็ม		ก�ร็บร็หิ�ร็ง�นคหกร็ร็มศึ�สำตร็์	 

	 และอ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	 และปร็ะเภทีวิช�เกษตร็กร็ร็มในสำ�ข�วิช�อุตสำ�หกร็ร็มเกษตร็	หร็ืออนุปริ็ญญ� 

	 หรื็อเทียีบเท่ี�ที�งด้�นวทิีย�ศึ�สำตร์็อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	(วุทิย�ศึ�สำต้ร์็ก�ร็อ�ห�ร็ เทคโนึ่โลยก้�ร็อ�ห�ร็ โภชนึ่�ก�ร็  

 ก�ร็กำ�หนึ่ดอ�ห�ร็ อ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ อุต้สำ�หกร็ร็มเกษต้ร็ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ เทคโนึ่โลย้ช้วุภ�พ 

 ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็ คหกร็ร็มศึ�สำต้ร็์ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ หร็ือสำ�ข�วุิช�อื�นึ่ท้�เก้�ยวุข้อง)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 3 ชุีดวิิชีา (18 หน่ัวิยกิต้)

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์            10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ     11   ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   9   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ 71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71313  การจัดการส่ขลักษณะ

             งานอาห้ารและโภชีนาการ               การค้่มครองด้านอาห้าร           และความปลอดภัยอาห้าร

    71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ                     และโภชีนาการ                     71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี

    71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ  ทางโภชีนาการ            

      ทางอาห้าร(1)  แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร                             

    71312  สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์  โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ 

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71202  โภชีนาการมน่ษย์ 71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

    71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71315  การจัดการทางอาห้ารและ  การประกันค่ณภาพอาห้าร

    การอาห้ารเบ่�องต้น  โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย่ 71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน

    71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร 71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร 

 71207  ห้ลักการและการประย่กต์  เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก          และร้านอาห้าร

             วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด 

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

 สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

 (1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

 (2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

 (3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

 (4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

 (5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
 โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 
มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

8.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปร็ญิญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็อืเทียีบเท่ี�ในสำ�ข�อื�นทีี�ไม่ใชท่ี�งด�้นวทิีย�ศึ�สำตร็	์หร็อืวิทีย�ศึ�สำตร็สุ์ำขภ�พ 

		 หร็ือวิทีย�ศึ�สำตร็์ก�ร็แพทีย์	หร็ือวิทีย�ศึ�สำตร็์อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 17 ชุีดวิิชีา (102 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปี)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา  (6 หน่ัวิยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา                                    

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ     15    ชุีดวิิชีา    (90 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ  71205 เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311 เทคโนโลยีการผู้ลิต  

              งานอาห้ารและโภชีนาการ                ทางอาห้าร(1)                            และ แปรร้ปอาห้าร  

     71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ           71206 พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71312 สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์ 

 71202  โภชีนาการมน่ษย์                           การค้่มครองด้านอาห้าร  ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

 71203  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และโภชีนาการ                 

   การอาห้ารเบ่�องต้น

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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 71313  การจัดการส่ขลักษณะ 71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี  71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

               และความปลอดภัยอาห้าร  ทางโภชีนาการ  โภชีนาการ และการประยก่ต์(2) 

 -  และเลือก   4   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร      71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414  การควบค่มค่ณภาพและ

     71207  ห้ลักการและการประย่กต์                    โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                         การประกันค่ณภาพอาห้าร

             วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)      71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย   71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

     71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร                เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                          71411  อาห้ารและโภชีนบำาบัด                       และร้านอาห้าร

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ 

 (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

9.	 สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�ปริ็ญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหรื็อเทีียบเท่ี�ที�งด้�นวิทีย�ศึ�สำตร์็	หร็อืวทิีย�ศึ�สำตร์็สำขุภ�พ	หร็อืวทิีย�ศึ�สำตร์็ 

	 ก�ร็แพทีย์

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 15 ชุีดวิิชีา (90 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)
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ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ   13     ชุีดวิิชีา   (78 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 71101 วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ     71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71312 สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์

               งานอาห้ารและโภชีนาการ                   ทางอาห้าร(1)                                       ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

     71200 มน่ษย์กับระบบนิเวศ          71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ            71313 การจัดการส่ขลักษณะ

     71202 โภชีนาการมน่ษย์                        การค้่มครองด้านอาห้าร                    และความปลอดภัยอาห้าร

     71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               และโภชีนาการ                      71316 สรีรวิทยาและชีีวเคมี

               การอาห้ารเบ่�องต้น             71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ                      ทางโภชีนาการ

                                                               แปรร้ปอาห้าร                       71416 ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร

                                                                                                                      โภชีนาการ และการประยก่ต์(2)

     -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร      71315  การจัดการทางอาห้ารและ  71414  การควบค่มค่ณภาพและ

     71207  ห้ลักการและการประย่กต์                 โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่                    การประกันค่ณภาพอาห้าร

              วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1)     71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย     71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

    71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร         เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก  71417 ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

                                                          71411 อาห้ารและโภชีนบำาบัด                  และร้านอาห้าร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ

            (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

10.		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหรื็อเทีียบเที่�ที�งด้�นวิทีย�ศึ�สำตร็์อ�ห�ร็และโภชน�ก�ร็	 (วุิทย�ศึ�สำต้ร์็ 

 ก�ร็อ�ห�ร็ เทคโนึ่โลย้ก�ร็อ�ห�ร็ โภชนึ่�ก�ร็ ก�ร็กำ�หนึ่ดอ�ห�ร็ อ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ อุต้สำ�หกร็ร็มเกษต้ร็ 

 ท้�เก้�ยวุกับอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็ เทคโนึ่โลย้ชวุ้ภ�พท้�เก้�ยวุกบัอ�ห�ร็ คหกร็ร็มศึ�สำต้ร็ท์้�เก้�ยวุกบัอ�ห�ร็และโภชนึ่�ก�ร็  

 หร็ือสำ�ข�วุิช�อื�นึ่ท้�เก้�ยวุข้อง)

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 11 ชุีดวิิชีา (66 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 13 ชุีดวิิชีา (78 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ*   1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

 10151  ไทยศึกษา                                    

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกอาห

าร์ โภชนุาการ์ และการ์ปร์ะยุกต์ (70524)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ  11     ชุีดวิิชีา   (66 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   9   ชุุดวิิชุา

 71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับ 71206 พฤติกรรมผู้้้บริโภคและ 71313  การจัดการส่ขลักษณะ

             งานอาห้ารและโภชีนาการ           การค้่มครองด้านอาห้าร           และความปลอดภัยอาห้าร

    71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ              และโภชีนาการ                     71316  สรีรวิทยาและชีีวเคมี 

    71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยา 71311  เทคโนโลยีการผู้ลิตและ            ทางโภชีนาการ

   ทางอาห้าร(1)  แปรร้ปอาห้าร 71416  ประสบการณ์วิชีาชีีพอาห้าร 

                    71312 สถิติพ่�นฐานและการประยก่ต์  โภชีนาการ และการประยก่ต์(2) 

     ในงานอาห้ารและโภชีนาการ

 -  และเลือก   2   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 71202  โภชีนาการมน่ษย์    71314  การพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์อาห้าร 71414  การควบค่มค่ณภาพและ

  71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71315  การจัดการทางอาห้ารและ  การประกันค่ณภาพอาห้าร          

             การอาห้ารเบ่�องต้น    โภชีนาการในผู้้้ส้งอาย ่  71415  การจัดบริการอาห้ารในสถาบัน        

 71204  โภชีนศึกษาและการส่�อสาร  71317  โภชีนาการกับการออกกำาลังกาย 71417  ห้ลักการจัดการธุ่รกิจอาห้าร

      71207  ห้ลักการและการประยก่ต์       เพ่�อส่ขภาพและการควบค่มนำ�าห้นัก  และร้านอาห้าร

    วิธีุประเมินทางโภชีนาการ(1) 71411 อาห้ารและโภชีนบำาบัด 

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→  
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ 

 (2) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ  ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 

ช่�อปร์ิญญา ช่�อย่อ
ศิลปศาสตรบัณฑิ์ต (พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว) ศศ.บ. (พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว)
Bachelor of Arts (Human and Family B.A. (Human and Family Development)
Development)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาในั ภาคต้้นั และ ภาคปิลาย)

สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก คุุณสมบััติิของผู้้�สมัคุร

สาขาวิิชามนุุษยนุิเวิศศาสตร์์ 

ร์หััส 70

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัคร์ัวิ 

ร์หััส 70414

ต้้องสำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�วุุฒิิก�ร็ศึึกษ�ใดวุุฒิิก�ร็ศึึกษ�หนึ่ึ�ง ดังนึ่้�

1. สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ห้ร่อเทียบเท�า

    ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง และต้้องเป็ินัผู้้้ท่ี่�ม่ีปิรัะสบการัณ์์

    ในัการัปิรัะกอบอาช่ีพ หรืัอการัดำารังช่ีวิิต้ หรืัอการัเป็ินัผู้้้นัำาสังคมี

    อย่างหนึั�งอย่างใดมีาแล้วิไม่ีน้ัอยกว่ิา 5 ปีิ หรืัอม่ีอายุไม่ีน้ัอยกว่ิา

    25 ปีิบริับ้รัณ์์ ในวันเปิดภาคการศึกษาที�สมัคร โดยกรัอกแบบฟอร์ัมี

    มีสธ.31 ในัหน้ัา 527 และส่งมีาพร้ัอมีหลักฐานัปิรัะกอบการั 

 สมัีครัเพื�อใช้ีปิรัะกอบการัพิจารัณ์ารัับเข้้าศึึกษา หัร์่อ

2.  สำาเร็จการศึกษามัธุยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ห้ร่อเทียบเท�า

 ห้ร่อประกาศนียบัตรวิชีาชีีพ (ปวชี.) ห้ร่อเทียบเท�า 

 ตามที�กระทรวงศึกษาธิุการรับรอง หัร์่อ

3.  สำาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชีาชีีพเทคนิค (ปวท.) ห้ร่อเทียบเท�า

    ท่กสาขาวิชีา หัร์่อ

4.  สำาเร็จการศึกษาอน่ปริญญา ห้ร่อประกาศนียบัตรวิชีาชีีพชัี�นส้ง  

 (ปวส.) ห้ร่อเทียบเท�าท่กสาขาวิชีา หัร์่อ

5.  สำาเร็จการศึกษาปริญญาชัี�นใดชัี�นห้นึ�งห้ร่อเทียบเท�าท่กสาขาวิชีา 

    จากสถาบันอ่ดมศึกษาที�สภามห้าวิทยาลัยรับรอง

นัักศึึกษาท่ี่�ศึึกษาในัโครังสร้ัางหลักส้ต้รัปิรัับปิรุัง พ.ศึ. 2564 หากไม่ีสำาเร็ัจการัศึึกษาในัปีิการัศึึกษา 2571    

มีหาวิิที่ยาลัยจะโอนันัักศึึกษาเข้้าส่้หลักส้ต้รัปิรัับปิรุังฉบับใหม่ีโดยอัต้โนัมัีติ้

ศึึกษาโครังสร้ัางและรัายละเอ่ยดข้องหลักส้ต้รั หน้ัา 327-330

สมัีครัภาคต้้นั    ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 334 

สมัีครัภาคปิลาย   ศึึกษาโปิรัแกรัมีการัลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนั หน้ัา 338 
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกพั

ฒ
นุาการ์มนุษย์และคร์อบคร์วิ (70414)

โคุรงสร�างและรายละเอียดของหลักส้ติร

หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ  ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

1. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ� ม.3 หรื็อเทีียบเท่ี� หรื็อ ม.6 หรื็อเทีียบเท่ี� หรื็อ ปวช. หรื็อเทีียบเท่ี�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 20 ชุีดวิิชีา (120 หน่ัวิยกิต้)

(ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 3 ปีครึ�ง)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 5 ชุีดวิิชีา (30 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   4   ชุุดวิิชุา

 10103 ทักษะชีีวิต 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 10151 ไทยศึกษา

 10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร  และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 10131 สังคมมน่ษย์ 10152 ไทยกับสังคมโลก 

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 14 ชุีดวิิชีา (84 หน่ัวิยกิต้)

 วิิชุาแกน   2   ชุุดวิิชุา

 71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ 71202 โภชีนาการมน่ษย์

 วิิชุาเฉพาะด้าน   12   ชุุดวิิชุา

 -  บัังคัับั   11   ชุุดวิิชุา

 72101 จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต      72205  สถิติและการวิจัยด้าน           72304  สวัสดิการสังคมและการจัดการ

      72201  ครอบครัวศึกษา                               พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว        บริการสำาห้รับครอบครัว

      72202  พัฒนาการวัยเด็ก              72301  พัฒนาการวัยร่�น                 72401  ระบบครอบครัวไทยและ

      72203  การจัดการทรัพยากร       72302  นโยบายและกฎห้มาย                    ความห้ลากห้ลายในสังคมโลก

               ครอบครัวและช่ีมชีน                          เกี�ยวกับครอบครัว              72402  ประสบการณ์วิชีาชีีพ         

               เพ่�อค่ณภาพชีีวิต               72303  พัฒนาการวัยผู้้้ให้ญ�และ          พัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว(1)

                                                               ผู้้้ส้งอาย ่

 -  และเลือก   1   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 72204  เศรษฐกิจครอบครัว 72305  การศึกษาชีีวิตครอบครัวและช่ีมชีน

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)

 (1) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา

2. สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ� ปวที. หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช� หรื็ออนุุปริ็ญญ� หรื็อ ปวสำ. หรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช� 

 หรื็อปริ็ญญ�ช้�นุใดช้�นุหนึุ�งหรื็อเทีียบเท่ี�ทุีกสำ�ข�วิช�

โคุรงสร�างหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1-4 ชุีดวิิชีา (6-24 หน่ัวิยกิต้)

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

รัวิมีต้ลอดหลักส้ต้รัต้้องศึึกษาไม่ีน้ัอยกว่ิา 12-15 ชุีดวิิชีา (72-90 หน่ัวิยกิต้)

รายละเอียดหลักส้ติร
ก. หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ* 1-4 ชุีดวิิชีา (6-24 หน่ัวิยกิต้)

 2.1		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�บร็ิห�ร็ธุุร็กิจ	ศึิลปหัตถกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  4  ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต) 

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์                          10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี         10151 ไทยศึกษา

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร                       และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

 2.2		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�	ปวที.	ปร็ะเภทีวิช�ช่�งอุตสำ�หกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	คหกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  4  ชุุดวิิชุา (24 ห้น�วิยกิต) 

 10121 อารยธุรรมมน่ษย์                          10131 สังคมมน่ษย์                     10151  ไทยศึกษา

     10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร

หัมายเหัตุ * หมีวิดวิิชีาศึึกษาทัี่�วิไปิ จัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบ้รณ์แบบ ศึกษารายละเอียด ห้น้า (4)
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
วิชาเอกพั

ฒ
นุาการ์มนุษย์และคร์อบคร์วิ (70414)

 2.3		สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�อนุปร็ญิญ�	หร็อื	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวิช�พ�ณิิชยกร็ร็มหรื็อบร็หิ�ร็ธุรุ็กิจ	อุตสำ�หกร็ร็มท่ีองเทีี�ยว	ศิึลปกร็ร็ม

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  3  ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต) 

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี          10151  ไทยศึกษา

    และสิ�งแวดล้อมเพ่�อชีีวิต

	 2.4		สำำ�เร็จ็ก�ร็ศึกึษ�อนปุร็ญิญ�	หร็อื	ปวสำ.	ปร็ะเภทีวชิ�อุตสำ�หกร็ร็ม	อตุสำ�หกร็ร็มสิำ�งทีอ	คหกร็ร็ม	เกษตร็กร็ร็ม	ปร็ะมง	

						 	 เทีคโนโลยีสำ�ร็สำนเทีศึและก�ร็สำื�อสำ�ร็

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปีครึ�ง)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  3  ชุุดวิิชุา (18 ห้น�วิยกิต) 

 10121  อารยธุรรมมน่ษย์                    10131  สังคมมน่ษย์           10151  ไทยศึกษา

 2.5		สำำ�เร็็จก�ร็ศึึกษ�ปร็ิญญ�ชั�นใดชั�นหนึ�งหร็ือเทีียบเที่�

  (ใช้ีระยะเวลาในการศึกษาตามโครงสร้างห้ลักส้ตร 2 ปี)

 ให้้ศึึกษาห้มวิดวิิชุาศึึกษาทัั่�วิไป  1  ชุุดวิิชุา (6 ห้น�วิยกิต) 

 10151  ไทยศึกษา

ข้. หมีวิดวิิชีาเฉพาะ 10 ชุีดวิิชีา (60 หน่ัวิยกิต้)

 -  บัังคัับั   7   ชุุดวิิชุา

 71200  มน่ษย์กับระบบนิเวศ 72203 การจัดการทรัพยากร 72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการ

     72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต  ครอบครัวและช่ีมชีน                         มน่ษย์และครอบครัว

     72201  ครอบครัวศึกษา                             เพ่�อค่ณภาพชีีวิต 72402  ประสบการณ์วิชีาชีีพพัฒนาการ                

     72202 พัฒนาการวัยเด็ก    มน่ษย์และครอบครัว(1)

 -  และเลือก   3   ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�

 72204 เศรษฐกิจครอบครัว 72303 พัฒนาการวัยผู้้้ให้ญ�และ 72305  การศึกษาชีีวิตครอบครัวและช่ีมชีน

    72301 พัฒนาการวัยร่�น  ผู้้้ส้งอาย ่                              72401 ระบบครอบครัวไทยและ

    72302  นโยบายและกฎห้มาย      72304  สวัสดิการสังคมและการจัดการ         ความห้ลากห้ลายในสังคมโลก

              เกี�ยวกับครอบครัว                    บริการสำาห้รับครอบครัว

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�นักศึกษาต้้องลงที่ะเบ่ยนัเร่ัยนัในัภาคการัศึึกษาสุดท้ี่ายและเหลือไม่ีเกินั 3 ชุีดวิิชีา ก�อนจบการศึกษาเท�านั�น
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ค. หมีวิดวิิชีาเลือกเสร่ั 1 ชุีดวิิชีา (6 หน่ัวิยกิต้)

สามารถเล่อกศึกษาได้จากช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาต�าง ๆ ที�เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิุบัตร ห้ร่อในห้ลักส้ตรระดับประกาศนียบัตร 

ปริญญาตรีห้ร่อเทียบเท�า ยกเวิ�นุช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีลักษณะดังต�อไปนี�

(1) ช่ีดวิชีาประสบการณ์วิชีาชีีพของท่กสาขาวิชีา

(2) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าซีำ�าซ้ีอนกับช่ีดวิชีาบังคับอ่�น ๆ ในห้ลักส้ตรที�เรียน

(3) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีการกำาห้นดค่ณสมบัติและทักษะพ่�นฐานไว้โดยเฉพาะ

(4) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�สภาวิชีาการมีมติอน่มัติไม�ให้้เป็นช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

(5) ช่ีดวิชีาห้ร่อรายวิชีาที�มีเน่�อห้าและมีการทำากิจกรรมภาคปฏิิบัติ ห้ร่อตามที�สภาวิชีาชีีพห้ร่อองค์กรวิชีาชีีพกำาห้นด
โปรดศึกษารายละเอียดจากเอกสารห้ลักส้ตรการศึกษาของสาขาวิชีาที�มห้าวิทยาลัยจัดส�งให้้ในการตอบรับเป็นนักศึกษาของ 

มห้าวิทยาลัยห้ร่อที�เว็บไซีต์ของมห้าวิทยาลัย https://www.stou.ac.th ไปที� ห้ลักส้ตรที�เปิดสอน→ห้ลักส้ตรปริญญาตรี→ 
สาขาวิชีา/แขนงวิชีา/วิชีาเอก (ที�สมัครเข้าศึกษา)→การลงทะเบียนเรียนช่ีดวิชีาเล่อกเสรี

นอกเห้น่อจากช่ีดวิชีาในโครงสร้างห้ลักส้ตรแล้ว ผู้้้สมัครต้้องม่ีผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT  

ห้ร่อผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานระดับอ่ดมศึกษาจากสถาบันอ่�นที�สอบผู่้านัมีาแล้วิไม่ีเกินั 2 ปีิ 

นัับถึึงวัินัท่ี่�ยื�นัผู้ลการัที่ดสอบมาแสดงก�อนสำาเร็จการศึกษา ซึี�งนักศึกษาสามารถย่�นผู้ลการทดสอบความร้้ภาษาอังกฤษ

ได้ต้ลอดรัะยะเวิลาท่ี่�กำาลังศึึกษาอย่้ โดยไม่ีต้้องรัอใกล้สำาเร็ัจการัศึึกษา
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