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9) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70
สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70 มุ่่�งให้้การศึึกษาแก่่ผู้้�สนใจและผู้้�ที่่�ประกอบอาชีีพอยู่่�แล้้ว เพื่่�อนำำ�ความรู้้�
ไปพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและ/หรืือการพััฒนางานอาชีีพทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิิสระ
องค์์ความรู้้�ในหลัักสููตรของสาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ ทั้้�งในวิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ และวิิชาเอก
พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว สามารถนำำ�ไปใช้้ประยุุกต์์เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตและการสร้้างเสริิมสุุขภาวะที่่�ดีี
ให้้กัับสมาชิิกในครอบครััวทุุกเพศทุุกวััย และยัังส่่งผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมโดยรวม สาขาวิิชา
มนุุษยนิิเวศศาสตร์์เปิิดสอนระดัับปริิญญาตรีีในหลัักสููตรต่่าง ๆ ดัังนี้้�
1. หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง
พ.ศ. 2564
เป็็นหลัักสููตรที่่�บููรณาการองค์์ความรู้้�วิทิ ยาศาสตร์์ด้า้ นอาหารและโภชนาการ เพื่่อ� นำำ�มาประยุุกต์์ในการประกอบ
อาชีีพและในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
อาหารเป็็นหนึ่่�งในปััจจััยสี่่�ที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อสุุขภาพ อาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพของบุุคคลแต่่ละวััยและ
บุุคคลในสภาวะต่่าง ๆ จะต้้องมีีคุุณภาพ ความปลอดภััย และคุุณค่่าทางโภชนาการที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องใน
สายงานด้้านอาหารจึึงต้้องมีีความรอบรู้้�ทั้้ง� ในด้้านอาหารและโภชนาการเพื่่อ� นำำ�ไปประยุุกต์์ในการผลิิตอาหาร การกระจาย
อาหาร การจััดบริิการอาหาร รวมถึึงการมีีพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เหมาะสม และสามารถสื่่�อสารองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�อื่่�นได้้
อย่่างถููกต้้อง
	หลัักสููตรฯ จึึงออกแบบการเรีียนการสอนโดยบููรณาการความรู้้� 2 ศาสตร์์ ได้้แก่่ (1) ศาสตร์์ด้้านวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีทางอาหารในเชิิงการประยุุกต์์ที่่�จะนำำ�ไปใช้้ทั้้�งในระดัับวิิสาหกิิจชุุมชน ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาดย่่อม
และอุุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่่โดยครอบคลุุมองค์์ความรู้้�ด้า้ นวิิทยาศาสตร์์การอาหารเบื้้�องต้้น การผลิิตและการแปรรููป
อาหาร การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร การควบคุุมคุุณภาพและการประกัันคุุณภาพอาหาร การจััดการสุุขลัักษณะและความ
ปลอดภััยในอาหาร รวมทั้้�งการจััดการธุุรกิิจอาหาร (2) ศาสตร์์ด้า้ นโภชนาการ ที่่�จะนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั งิ านด้้านโภชนาการ
ทั้้�งในภาครััฐและภาคเอกชนโดยครอบคลุุมองค์์ความรู้้�ด้้านสรีีรวิิทยาและชีีวเคมีีทางโภชนาการ โภชนาการมนุุษย์์ อาหาร
และโภชนบำำ�บััด โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย การประยุุกต์์วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ รวมทั้้�ง
โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
2.	หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง
พ.ศ. 2564
	มุ่่ง� ให้้ความรู้้ค� วามเข้้าใจเกี่่ย� วกัับพััฒนาการมนุุษย์์ตลอดช่่วงชีีวิติ และเข้้าใจครอบครััวในบริิบทต่่าง ๆ อีีกทั้้�งยัังมีี
ความเข้้าใจปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างสถาบัันครอบครััว ชุุมชนและสัังคม โดยพััฒนาให้้บุุคคลมีีความสามารถในการศึึกษา ค้้นคว้้า
คิิด และวิิเคราะห์์เกี่่�ยวกัับสภาพการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในครอบครััว ชุุมชนและสัังคม นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�งให้้บุุคคลสามารถประยุุกต์์
ความรู้้แ� ละประสบการณ์์สู่่ก� ารพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ ตนเอง ครอบครััว ชุุมชนและสัังคม รวมทั้้�งการทำำ�งานในวิิชาชีีพเกี่่ย� วกัับ
พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััวทั้้�งในหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิิสระ
อย่่างมีีคุุณธรรมและจริิยธรรม
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คนไทย

309

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์มีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพื่่�อการจััดการศึึกษาให้้ตอบสนองนโยบายการพััฒนาประเทศที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนาคนและความอยู่่�ดีีมีีสุุขของ

2. เพื่่�อผลิิตบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถและคุุณธรรมในการดำำ�เนิินงานด้้านการจััดการเพื่่�อการพััฒนา
คุุณภาพชีีวิติ ของคน ครอบครััว การประกอบธุุรกิิจ และการประกอบอาชีีพอิิสระ ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของแรงงาน
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพสัังคมและเศรษฐกิิจของประเทศ
3. เพื่่�อส่่งเสริิมการศึึกษาค้้นคว้้าวิิจััยและพััฒนาองค์์ความรู้้� ตลอดจนการประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ด้้านอาหาร
โภชนาการ และพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
4. เพื่่อ� การบริิการวิิชาการสู่่สั� งั คมและเผยแพร่่ความรู้้�ด้า้ นอาหาร โภชนาการ และพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
ให้้แก่่ประชาชนโดยใช้้สื่่�อการศึึกษาทางไกลและสื่่�ออื่่�น ๆ
5. เพื่่�อทำำ�นุุบำำ�รุุงศิิลปวััฒนธรรมและเอกลัักษณ์์ของความเป็็นไทยผ่่านวิิชาการด้้านอาหาร โภชนาการ และ
พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
ผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ สามารถเลืือกประกอบอาชีีพได้้หลากหลาย
ทั้้�งการเป็็นผู้้�ประกอบการและบุุคลากรในธุุรกิิจการผลิิตและการบริิการอาหาร ครูู/อาจารย์์ วิิทยากร นัักวิิชาการ/นัักวิิจััย
ด้้านอาหารและโภชนาการ นัักสื่่�อสารด้้านอาหารและโภชนาการ นัักโภชนาการ ตลอดจนการประกอบอาชีีพอิิสระ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการส่่งเสริิมด้้านอาหารและโภชนาการในชุุมชน
ผู้ที่่้� สำ� ำ�เร็็จการศึึกษา วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว มีีโอกาสในการเลืือกเข้้าสู่่อ� าชีีพที่่�ตนสนใจและถนััด
ทั้้�งหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม รวมทั้้�งการประกอบอาชีีพอิิสระ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาคุุณภาพชีีวิติ
บุุคคล ครอบครััว ชุุมชน หรืือสัังคม ในลัักษณะของผู้้�จัดั การกิิจการเด็็ก/วััยรุ่่น� /ผู้้ใ� หญ่่/ผู้้�สููงอายุุ/นัักพััฒนาสัังคม/นัักพััฒนา
ชุุมชน/นัักส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิติ ครอบครััว ผู้้�ที่่ทำ� ำ�งานเกี่่ย� วข้้องกัับเด็็ก เยาวชน ผู้้�สููงอายุุและครอบครััว ตลอดจนนัักวิิชาการ
นัักวิิจััย ผู้้�ให้้ความรู้้�และที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (อาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์)
Bachelor of Science (Food, Nutrition and
Applications)

ชื่่�อย่่อ
วท.บ. (อาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์)
B.Sc. (Food, Nutrition and Applications)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์
รหััส 70
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์
รหััส 70524

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการสมััคร
เพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. 	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) หรืือ
เทีียบเท่่า หรืือ
6. สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�ง
	หรืือเทีียบเท่่า จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 311-325
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 331-333
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 335-337

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

311

โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
21	ชุุดวิิชา (126 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 2 ชุุดวิิชา
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา โดยเลืือกเรีียนตามกลุ่่�มวิิชา กลุ่่�มวิิชาละ 1 ชุุดวิิชา ต่่อไปนี้้�
กลุ่่�มวิิชาภาษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
กลุ่่�มวิิชาสัังคมศาสตร์์
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
กลุ่่�มวิิชามนุุษยศาสตร์์
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
ในงานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
ทางโภชนาการ
แปรรููปอาหาร
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

312 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315 การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
(1)
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี		
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
หมายเหตุุ *		หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
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ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
ทางอาหาร(1)
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และโภชนาการ
เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร

71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315 การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
(1)
		วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311
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3. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมทุุกสาขาวิิชา ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา
ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม
การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
การอาหารเบื้้�องต้้น

15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
ทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และโภชนาการ
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
		วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71411

71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

4. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร ประเภทวิิชาคหกรรม
ในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

4	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
16	ชุุดวิิชา

(24 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(96 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
4	ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 3 ชุุดวิิชา
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร 10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

316 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71206
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311
(1)
ทางอาหาร 		
				
71312
					
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71314
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
71315
		 การอาหารเบื้้�องต้้น		
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71317
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์		
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71411

11	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และโภชนาการ
เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ

71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีีทางโภชนาการ
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
การจััดการทางอาหารและ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ	
71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก
และร้้านอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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5. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
อุุตสาหกรรมบัันเทิิงและดนตรีี พาณิิชยนาวีี หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
โครงสร้้างหลัักสููตร

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151
		
		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
71416
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71411

ไทยศึึกษา

สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

6. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่�อสาร ประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิจิ คหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืือ
อนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
19	ชุุดวิิชา (114 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10121 อารยธรรมมนุุษย์์

3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71411

สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ			 15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
71416
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320 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

7. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาคหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิจิ คหกรรม  การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ  และประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร  หรืืออนุุปริิญญา
หรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ
การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตรที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

3	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(18 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
3	ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
11 	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
งานอาหารและโภชนาการ
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
และโภชนาการ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ		
ทางโภชนาการ
(1)
			 ทางอาหาร 		
แปรรููปอาหาร
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
				
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
					
ในงานอาหารและโภชนาการ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
71315 การจััดการทางอาหารและ		
การประกัันคุุณภาพอาหาร
		 การอาหารเบื้้�องต้้น		
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ	
71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์		
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก
และร้้านอาหาร
(1)
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

8. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ
หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ 
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
15	ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
17	ชุุดวิิชา (102 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีี)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
10151 ไทยศึึกษา		
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205
งานอาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี		
			 การอาหารเบื้้�องต้้น

1	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)

15 ชุุดวิิชา (90 หน่่วยกิิต)
เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311 เทคโนโลยีีการผลิิต		
(1)
ทางอาหาร
และแปรรููปอาหาร
พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
		
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
ในงานอาหารและโภชนาการ
และโภชนาการ				
		

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร		
ทางโภชนาการ		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
- และเลืือก 4 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315 การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
(1)
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น
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9. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้น� หนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์สุขุ ภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์
การแพทย์์
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
15	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(90 หน่่วยกิิต)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา		
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
13 	ชุุดวิิชา (78 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
71101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71312
(1)
งานอาหารและโภชนาการ
ทางอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313
71202 โภชนาการมนุุษย์์
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
71203	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
และโภชนาการ
71316
การอาหารเบื้้�องต้้น
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
แปรรููปอาหาร
71416
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71315
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์
	วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ(1)
71317
71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร 		
71411

สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์
ในงานอาหารและโภชนาการ
การจััดการสุุขลัักษณะ
และความปลอดภััยอาหาร
สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
ทางโภชนาการ
ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)

การจััดการทางอาหารและ
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
การประกัันคุุณภาพอาหาร
โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก 71417	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
อาหารและโภชนบำำ�บััด
และร้้านอาหาร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

10. สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์
การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตร
	ที่่�เกี่่ย� วกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�เกี่่ย� วกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่เ� กี่่ย� วกัับอาหารและโภชนาการ
หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

1	ชุุดวิิชา
11	ชุุดวิิชา
1	ชุุดวิิชา
13	ชุุดวิิชา

(6 หน่่วยกิิต)
(66 หน่่วยกิิต)
(6 หน่่วยกิิต)
(78 หน่่วยกิิต)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*			 1	ชุุดวิิชา
10151 ไทยศึึกษา		

(6 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ
(2)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ (70524)

ข. หมวดวิิชาเฉพาะ		
11 	ชุุดวิิชา (66 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 9 ชุุดวิิชา
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะ
งานอาหารและโภชนาการ
		
การคุ้้�มครองด้้านอาหาร
และความปลอดภััยอาหาร
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
		
และโภชนาการ
71316 สรีีรวิิทยาและชีีวเคมีี
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยา
71311 เทคโนโลยีีการผลิิตและ
ทางโภชนาการ
(1)
			 ทางอาหาร 		
แปรรููปอาหาร
71416 ประสบการณ์์วิิชาชีีพอาหาร
71312 สถิิติิพื้้�นฐานและการประยุุกต์์		
โภชนาการ และการประยุุกต์์(2)
					
ในงานอาหารและโภชนาการ
- และเลืือก 2 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
71202 โภชนาการมนุุษย์์ 		71314 การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหาร
71414 การควบคุุมคุุณภาพและ
71203	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
71315 การจััดการทางอาหารและ		
การประกัันคุุณภาพอาหาร
การอาหารเบื้้�องต้้น 			
โภชนาการในผู้้�สููงอายุุ
71415 การจััดบริิการอาหารในสถาบััน
71204 โภชนศึึกษาและการสื่่�อสาร
71317 โภชนาการกัับการออกกำำ�ลัังกาย 71417 	หลัักการจััดการธุุรกิิจอาหาร
เพื่่�อสุุขภาพและการควบคุุมน้ำำ��หนััก		
และร้้านอาหาร
71207 	หลัักการและการประยุุกต์์ 			
(1)
			วิิธีีประเมิินทางโภชนาการ
71411 อาหารและโภชนบำำ�บััด
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
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คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร

วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชื่่�อปริิญญา
ศิิลปศาสตรบััณฑิิต (พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว)
Bachelor of Arts (Human and Family
Development)

ชื่่�อย่่อ
ศศ.บ. (พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว)
B.A. (Human and Family Development)

(เปิิดรัับนัักศึึกษาใน ภาคต้้น และ ภาคปลาย)
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก
สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์
รหััส 70
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
รหััส 70414

คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
ต้้องสำำ�เร็็จการศึึกษาวุุฒิิการศึึกษาใดวุุฒิิการศึึกษาหนึ่่�ง ดัังนี้้�
1.	สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง และต้้องเป็็นผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์
ในการประกอบอาชีีพ หรืือการดำำ�รงชีีวิิต หรืือการเป็็นผู้้�นำำ�สัังคม
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใดมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี หรืือมีีอายุุไม่่น้้อยกว่่า
25 ปีีบริิบููรณ์์ ในวัันเปิิดภาคการศึึกษาที่่�สมััคร โดยกรอกแบบฟอร์์ม
	มสธ.31 ในหน้้า 527 และส่่งมาพร้้อมหลัักฐานประกอบการ	
สมััครเพื่่�อใช้้ประกอบการพิิจารณารัับเข้้าศึึกษา หรืือ
2. สำำ�เร็็จการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม.6) หรืือเทีียบเท่่า
	หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) หรืือเทีียบเท่่า
ตามที่่�กระทรวงศึึกษาธิิการรัับรอง หรืือ
3. สำำ�เร็็จการศึึกษาประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพเทคนิิค (ปวท.) หรืือเทีียบเท่่า
	ทุุกสาขาวิิชา หรืือ
4. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง
(ปวส.) หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืือ
5. 	สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
จากสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่�สภามหาวิิทยาลััยรัับรอง
ศึึกษาโครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร หน้้า 327-330
สมััครภาคต้้น ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 334
สมััครภาคปลาย ศึึกษาโปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน หน้้า 338

นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาในโครงสร้้างหลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 หากไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาในปีีการศึึกษา 2571
มหาวิิทยาลััยจะโอนนัักศึึกษาเข้้าสู่่�หลัักสููตรปรัับปรุุงฉบัับใหม่่โดยอััตโนมััติิ
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โครงสร้้างและรายละเอีียดของหลัักสููตร
หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

1. สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
โครงสร้้างหลัักสููตร

5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
20	ชุุดวิิชา (120 หน่่วยกิิต)

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 3 ปีีครึ่่�ง)

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
5	ชุุดวิิชา (30 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 4 ชุุดวิิชา
10103	ทัักษะชีีวิิต
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10151 ไทยศึึกษา
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร		
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
14	ชุุดวิิชา (84 หน่่วยกิิต)
วิิชาแกน 2 ชุุดวิิชา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
วิิชาเฉพาะด้้าน 12 ชุุดวิิชา
- บัังคัับ 11 ชุุดวิิชา
72101	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72205 สถิิติิและการวิิจััยด้้าน
72304 สวััสดิิการสัังคมและการจััดการ
72201 ครอบครััวศึึกษา
	พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว
บริิการสำำ�หรัับครอบครััว
72202 	พััฒนาการวััยเด็็ก
72301 	พััฒนาการวััยรุ่่�น
72401 ระบบครอบครััวไทยและ
72203 การจััดการทรััพยากร
72302 นโยบายและกฎหมาย
ความหลากหลายในสัังคมโลก
ครอบครััวและชุุมชน
เกี่่�ยวกัับครอบครััว
72402 ประสบการณ์์วิิชาชีีพ
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
72303 	พััฒนาการวััยผู้้�ใหญ่่และ
		พััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว(1)
ผู้้�สููงอายุุ
- และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
72204 เศรษฐกิิจครอบครััว
72305 การศึึกษาชีีวิิตครอบครััวและชุุมชน

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
(1)
เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414)

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา

2. สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา หรืืออนุุปริิญญา หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
หรืือปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทุุกสาขาวิิชา
โครงสร้้างหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
รวมตลอดหลัักสููตรต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า

รายละเอีียดหลัักสููตร

ก. หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป*

1-4	ชุุดวิิชา (6-24 หน่่วยกิิต)
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
1	ชุุดวิิชา
(6 หน่่วยกิิต)
12-15	ชุุดวิิชา (72-90 หน่่วยกิิต)
1-4	ชุุดวิิชา (6-24 หน่่วยกิิต)

2.1 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม

		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2.2 สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. ประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 4 ชุุดวิิชา (24 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 สัังคมมนุุษย์์
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร

10151 ไทยศึึกษา

หมายเหตุุ * หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป จััดการเรีียนการสอนออนไลน์์สมบููรณ์์แบบ ศึึกษารายละเอีียด หน้้า (4)
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2.3 สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. ประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิจิ  อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีี
				
และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต

10151 ไทยศึึกษา

2.4 สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา หรืือ ปวส. ประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง
      เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
		

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีีครึ่่�ง)

2.5 สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า

		

10151 ไทยศึึกษา

(ใช้้ระยะเวลาในการศึึกษาตามโครงสร้้างหลัักสููตร 2 ปีี)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 1 ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
10151 ไทยศึึกษา
ข. หมวดวิิชาเฉพาะ
10	ชุุดวิิชา (60 หน่่วยกิิต)
- บัังคัับ 7 ชุุดวิิชา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
72203 การจััดการทรััพยากร
72205
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต		
ครอบครััวและชุุมชน
72201 ครอบครััวศึึกษา
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
72402
72202	พััฒนาการวััยเด็็ก				
- และเลืือก 3 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
72204 เศรษฐกิิจครอบครััว
72303	พััฒนาการวััยผู้้�ใหญ่่และ
72305
72301	พััฒนาการวััยรุ่่�น		
ผู้้�สููงอายุุ
72401
72302 นโยบายและกฎหมาย
72304 สวััสดิิการสัังคมและการจััดการ
เกี่่�ยวกัับครอบครััว
บริิการสำำ�หรัับครอบครััว

สถิิติิและการวิิจััยด้้านพััฒนาการ
มนุุษย์์และครอบครััว
ประสบการณ์์วิิชาชีีพพััฒนาการ
มนุุษย์์และครอบครััว(1)
การศึึกษาชีีวิิตครอบครััวและชุุมชน
ระบบครอบครััวไทยและ
ความหลากหลายในสัังคมโลก

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�นัักศึึกษาต้้องลงทะเบีียนเรีียนในภาคการศึึกษาสุุดท้้ายและเหลืือไม่่เกิิน 3 ชุุดวิิชา ก่่อนจบการศึึกษาเท่่านั้้�น

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414)

ให้้ศึึกษาหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป 3 ชุุดวิิชา (18 หน่่วยกิิต)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์

วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว (70414) สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)
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ค. หมวดวิิชาเลืือกเสรีี	
1	ชุุดวิิชา (6 หน่่วยกิิต)
สามารถเลืือกศึึกษาได้้จากชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาต่่าง ๆ ที่่�เปิิดสอนตามโครงการสััมฤทธิิบััตร หรืือในหลัักสููตรระดัับประกาศนีียบััตร
ปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า ยกเว้้นชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(1)	ชุุดวิิชาประสบการณ์์วิิชาชีีพของทุุกสาขาวิิชา
(2)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาซํ้้�าซ้้อนกัับชุุดวิิชาบัังคัับอื่่�น ๆ ในหลัักสููตรที่่�เรีียน
(3)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีการกำำ�หนดคุุณสมบััติิและทัักษะพื้้�นฐานไว้้โดยเฉพาะ
(4)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�สภาวิิชาการมีีมติิอนุุมััติิไม่่ให้้เป็็นชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
(5)	ชุุดวิิชาหรืือรายวิิชาที่่�มีีเนื้้�อหาและมีีการทำำ�กิิจกรรมภาคปฏิิบััติิ หรืือตามที่่�สภาวิิชาชีีพหรืือองค์์กรวิิชาชีีพกำำ�หนด
โปรดศึึกษารายละเอีียดจากเอกสารหลัักสููตรการศึึกษาของสาขาวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััยจััดส่่งให้้ในการตอบรัับเป็็นนัักศึึกษาของ
มหาวิิทยาลััยหรืือที่่�เว็็บไซต์์ของมหาวิิทยาลััย https://www.stou.ac.th ไปที่่� หลัักสููตรที่่�เปิิดสอน→ หลัักสููตรปริิญญาตรีี→
สาขาวิิชา/แขนงวิิชา/วิิชาเอก (ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา)→การลงทะเบีียนเรีียนชุุดวิิชาเลืือกเสรีี
นอกเหนืือจากชุุดวิิชาในโครงสร้้างหลัักสููตรแล้้ว ผู้้�สมััครต้้องมีีผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ STOU-EPT
หรืือผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษตามมาตรฐานระดัับอุุดมศึึกษาจากสถาบัันอื่่�นที่่�สอบผ่่านมาแล้้วไม่่เกิิน 2 ปีี
นัับถึึงวัันที่่ยื่่� �นผลการทดสอบมาแสดงก่่อนสำำ�เร็็จการศึึกษา ซึ่่�งนัักศึึกษาสามารถยื่่�นผลการทดสอบความรู้้�ภาษาอัังกฤษ
ได้้ตลอดระยะเวลาที่่�กำำ�ลัังศึึกษาอยู่่� โดยไม่่ต้้องรอใกล้้สำำ�เร็็จการศึึกษา
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สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคต้้น ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10164	สัังคมและวััฒนธรรมอาเซีียน

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมทุุกสาขาวิิชา ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา
ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม
การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ

10151 ไทยศึึกษา
71202 โภชนาการมนุุษย์์
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า
28 ม.ค. 2566 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชา
	คหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น
นัักศึึกษาใหม่่
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

332 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
	อุุตสาหกรรมบัันเทิิงและดนตรีี พาณิิชยนาวีี หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

6) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และ
อาหารและโภชนาการ ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญา
	หรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

7) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาคหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ และประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ
การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตรที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

8) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์
	สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
71200 มนุุษย์์กับั ระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหารเบื้้�องต้้น

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

9) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืื อ เทีี ย บเท่่าทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ หรืื อ วิิ ท ยาศาสตร์์ สุุ ข ภาพ หรืื อ
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

10) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์
การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตร
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ
หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
71313 การจััดการสุุขลัักษณะและความปลอดภััยอาหาร

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น

71200 มนุุษย์์กับั ระบบนิิเวศ
71202 โภชนาการมนุุษย์์
71203 	วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีการอาหารเบื้้�องต้้น

334 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคต้้น

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคต้้น สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า
10103 	ทัักษะชีีวิิต
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10141 	วิิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยีีและสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อชีีวิิต
10151 ไทยศึึกษา

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
	คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 28 ม.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 29 ม.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
10151 ไทยศึึกษา
71200 มนุุษย์์กัับระบบนิิเวศ
72202 	พััฒนาการวััยเด็็ก

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ รหััส 70

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียนของนัักศึึกษาที่่�สมััครเรีียน
ภาคปลาย ปีีการศึึกษา 2565
หลัักสููตรวิิทยาศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564

71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร
และเลืือกอีีก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่่�อการสื่่�อสาร
10162 ภาษาจีีนเพื่่�อการสื่่�อสาร

1,100 บาท
5,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

เสาร์์
เสาร์์
เสาร์์

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรมทุุกสาขาวิิชา ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา
ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม
การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
วััน/เวลาสอบไล่่
นัักศึึกษาใหม่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย
1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
ชุุดวิิชา

336 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

4) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิิชา
	คหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และอาหารและโภชนาการ
10121 อารยธรรมมนุุษย์์
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย

5) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
	อุุตสาหกรรมบัันเทิิงและดนตรีี พาณิิชยนาวีี หรืืออนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านพาณิิชยกรรม/บริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร ประเภทวิิชาคหกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาธุุรกิิจคหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์ และ
อาหารและโภชนาการ ประเภทวิิชาเกษตรกรรมทุุกสาขาวิิชา ยกเว้้น สาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญา
	หรืือเทีียบเท่่าสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

7) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาคหกรรมในสาขาวิิชาธุุรกิจิ คหกรรม การบริิหารงานคหกรรมศาสตร์์
และอาหารและโภชนาการ และประเภทวิิชาเกษตรกรรมในสาขาวิิชาอุุตสาหกรรมเกษตร หรืืออนุุปริิญญาหรืือ
เทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ
การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการ อุุตสาหกรรมเกษตรที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพ
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
10131 	สัังคมมนุุษย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565
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วิิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุุกต์์ รหััส 70524 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

8) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าในสาขาวิิชาอื่่�นที่่�ไม่่ใช่่ ทางด้้านวิิทยาศาสตร์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์
	สุุขภาพ หรืือวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ หรืือวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ
1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

9) สำำ� เร็็ จ การศึึ ก ษาปริิ ญ ญาชั้้� น ใดชั้้� น หนึ่่� ง หรืื อ เทีี ย บเท่่าทางด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ หรืื อ วิิ ท ยาศาสตร์์ สุุ ข ภาพ หรืื อ
วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

10) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่าทางด้้านวิิทยาศาสตร์์อาหารและโภชนาการ (วิิทยาศาสตร์์
การอาหาร เทคโนโลยีีการอาหาร โภชนาการ การกำำ�หนดอาหาร อาหารและโภชนาการอุุตสาหกรรมเกษตร
	ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีีชีีวภาพที่่�เกี่่�ยวกัับอาหาร คหกรรมศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับอาหารและโภชนาการ
หรืือสาขาวิิชาอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง)
71101 	วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
โภชนาการ

หมายเหตุุ (1) เป็็นชุุดวิิชาที่่�มีีการฝึึกปฏิิบััติิเสริิมทัักษะ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70) โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย

71101		วิิทยาศาสตร์์พื้้�นฐานสำำ�หรัับงานอาหารและโภชนาการ
71205		 เคมีีและจุุลชีีววิิทยาทางอาหาร(1)
71206		 พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและการคุ้้�มครองด้้านอาหารและ
				 โภชนาการ

338 ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

หลัักสููตรศิิลปศาสตรบััณฑิิต
วิิชาเอกพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว รหััส 70414 หลัักสููตรปรัับปรุุง พ.ศ. 2564
ชุุดวิิชา

ค่่าชุุดวิิชาสำำ�หรัับ
นัักศึึกษาใหม่่

วััน/เวลาสอบไล่่
สำำ�หรัับผู้้�สมััครภาคปลาย

โปรแกรมการลงทะเบีียนเรีียน ภาคปลาย สาขาวิิชามนุุษยนิิเวศศาสตร์์ (70)

1) สำำ�เร็็จการศึึกษา ม.3 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ม.6 หรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวช. หรืือเทีียบเท่่า
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
และเลืือก 1 ชุุดวิิชา จากชุุดวิิชาต่่อไปนี้้�
10131 	สัังคมมนุุษย์์
10152 ไทยกัับสัังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์์
เสาร์์

1,100 บาท
1,100 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

15 ก.ค. 2566 เช้้า
15 ก.ค. 2566 	บ่่าย

2) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาบริิหารธุุรกิิจ ศิิลปหััตถกรรม
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

3) สำำ�เร็็จการศึึกษา ปวท. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาช่่างอุุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
10111 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสาร
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 256 เช้้า

4) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาพาณิิชยกรรมหรืือบริิหารธุุรกิิจ
	อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว ศิิลปกรรม
10151 ไทยศึึกษา
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 	บ่่าย
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

5) สำำ�เร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญาหรืือเทีียบเท่่า หรืือ ปวส. หรืือเทีียบเท่่าประเภทวิิชาอุุตสาหกรรม อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอ
	คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร
10131 	สัังคมมนุุษย์์
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 	บ่่าย
อาทิิตย์์ 16 ก.ค. 2566 เช้้า
เสาร์์ 15 ก.ค. 2566 เช้้า

6) สำำ�เร็็จการศึึกษาปริิญญาชั้้�นใดชั้้�นหนึ่่�งหรืือเทีียบเท่่า
72101 	จิิตวิิทยาเพื่่�อการดำำ�รงชีีวิิต
72203 การจััดการทรััพยากรครอบครััวและชุุมชนเพื่่�อคุุณภาพชีีวิิต
72205 สถิิติิและการวิิจััยด้้านพััฒนาการมนุุษย์์และครอบครััว

