
335ระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบียนุเร์ยนุ ภาคปลาย

สาขาวิิชามนุษยนิเวิศศาสติร์ รหัส 70
โปรแกรมการลงทะเบีัยนเรียนของนักศึกษาที�สมัคุรเรียน

ภาคุปลาย  ปีการศึกษา 2565 

หัลัักสูตร์วิิทยาศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิชุ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

71101   วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร
และเลือกอีก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131 สังคมมน่ษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

2)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
10161  ภาษาไทยเพ่�อการส่�อสาร
10162  ภาษาจีนเพ่�อการส่�อสาร

1,100 บาท
5,000 บาท

1,100 บาท
1,100 บาท
1,500 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา

3)   สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา  

 ยกเว้น สำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี และปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมทัุ่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม  

 การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี  และอาห้ารีและโภชุนาการี

10121 อารยธุรรมมน่ษย์
10131  สังคมมน่ษย์
71101 วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมในสำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี และปรีะเภทั่วิิชุา 

 คัห้กรีรีมในสำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และอาห้ารีและโภชุนาการี

10121  อารยธุรรมมน่ษย์
10131  สังคมมน่ษย์
71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,100 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย

5)   สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีม/บัรีิห้ารีธุุรีกิจ อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม  

 อุตสำาห้กรีรีมบัันเทิั่งและดนตรีี พาณิิชุยนาวีิ ห้รืีออนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านพาณิิชุยกรีรีม/บัริีห้ารีธุุรีกิจ  

 อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม    

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

6) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ ปรีะมง เทั่คัโนโลยสีำารีสำนเทั่ศึและ

 การีสืำ�อสำารี ปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี และ 

 อาห้ารีและโภชุนาการี ปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมทุั่กสำาขาวิิชุา ยกเว้น สำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี ห้รืีออนุปริีญญา

 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าสำาขาวิิชุาอื�นทีี�ไม่ใช่ทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี

10131  สังคมมน่ษย์
71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

7)   สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาคัห้กรีรีมในสำาขาวิิชุาธุุรีกิจคัห้กรีรีม การีบัริีห้ารีงานคัห้กรีรีมศึาสำตร์ี  

 และอาห้ารีและโภชุนาการี และปรีะเภทั่วิิชุาเกษตรีกรีรีมในสำาขาวิิชุาอุตสำาห้กรีรีมเกษตรี ห้รืีออนุปริีญญาห้รืีอ 

 เทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี (วิิทยาศาสตร์์การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์  

 การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์ อุตสาหกร์ร์มเกษตร์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพ 

 ที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง)

10131  สังคมมน่ษย์
71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
1,100 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566  เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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สาขาวิชามนุษยนุเวิศศาสตร์ (70)
โปร์แกร์มการ์ลงทะเบียนุเร์ยนุ ภาคปลาย

วิิชาเอกอาหัาร์ โภชนุาการ์ แลัะการ์ปร์ะยุกต์ ร์หััส 70524 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564 (ต่่อ)

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

8) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าในสำาขาวิิชุาอื�นทีี�ไม่ใช่ ทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตร์ี ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ี 

 สุำขภาพ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีการีแพทั่ย์ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตร์ีอาห้ารีและโภชุนาการี

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ          
    โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566 เช้ีา

9)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์ ห้รืีอวิิทั่ยาศึาสำตรี์สุำขภาพ ห้รืีอ  

 วิิทั่ยาศึาสำตร์ีการีแพทั่ย์

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

10) สำำาเร็ีจการีศึึกษาปรีิญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าทั่างด้านวิิทั่ยาศึาสำตรี์อาห้ารีและโภชุนาการี (วิิทยาศาสตร์์ 

 การ์อาหาร์ เทคโนโลยีการ์อาหาร์ โภชนาการ์ การ์กำาหนดอาหาร์ อาหาร์และโภชนาการ์อุตสาหกร์ร์มเกษตร์ 

 ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์ เทคโนโลยีชีวิภาพที�เกี�ยวิกับอาหาร์ คหกร์ร์มศาสตร์์ที�เกี�ยวิกับอาหาร์และโภชนาการ์  

 หรื์อสาขาวิิชาอื�นที�เกี�ยวิข้อง)

71101  วิทยาศาสตร์พ่�นฐานสำาห้รับงานอาห้ารและโภชีนาการ
71205  เคมีและจ่ลชีีววิทยาทางอาห้าร(1)

71206  พฤติกรรมผู้้้บริโภคและการค้่มครองด้านอาห้ารและ
          โภชีนาการ

1,100 บาท
5,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566  บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

 
หัมายเหัตุ (1) เป็นช่ีดวิชีาที�มีการฝึึกปฏิิบัติเสริมทักษะ
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หัลัักสูตร์ศิลัปศาสตร์บััณฑิิต 

วิิชาเอกพัฒนุาการ์มนุุษย์แลัะคร์อบัครั์วิ ร์หััส 70414 หัลัักสูตร์ปรั์บัปรุ์ง พ.ศ. 2564

ชุีดวิิชีา
ค่าชุีดวิิชีาสำาหรัับ

นัักศึึกษาใหม่ี

วัินั/เวิลาสอบไล่

สำาหรัับผู้้้สมัีครัภาคปิลาย

1)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ม.3 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ม.6 ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิชุ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
และเลือก  1  ชุุดวิิชุา จากชุุดวิิชุาต�อไปนี�
10131  สังคมมน่ษย์
10152  ไทยกับสังคมโลก

1,100 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท 
1,100 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้ีา

2)  สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาบัริีห้ารีธุุรีกิจ ศิึลปหั้ตถกรีรีม

10111 ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   เช้ีา

3) สำำาเร็ีจการีศึึกษา ปวิทั่. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาชุ�างอุตสำาห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม คัห้กรีรีม

10111  ภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสาร
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566 เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566 บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 256 เช้ีา

4) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาพาณิิชุยกรีรีมห้รืีอบัริีห้ารีธุุรีกิจ  

 อุตสำาห้กรีรีมทั่�องเทีั่�ยวิ ศิึลปกรีรีม

10151  ไทยศึกษา
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203  การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

อาทิตย์   16 ก.ค. 2566   บ�าย
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

5) สำำาเร็ีจการีศึึกษาอนุปริีญญาห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า ห้รืีอ ปวิสำ. ห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�าปรีะเภทั่วิิชุาอุตสำาห้กรีรีม อุตสำาห้กรีรีมสิำ�งทั่อ  

 คัห้กรีรีม เกษตรีกรีรีม ปรีะมง เทั่คัโนโลยีสำารีสำนเทั่ศึและการีสืำ�อสำารี

10131  สังคมมน่ษย์
72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต

1,100 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา

6)  สำำาเร็ีจการีศึึกษาปริีญญาชัุ�นใดชัุ�นห้นึ�งห้รืีอเทีั่ยบัเทั่�า

72101  จิตวิทยาเพ่�อการดำารงชีีวิต
72203   การจัดการทรัพยากรครอบครัวและช่ีมชีนเพ่�อค่ณภาพชีีวิต
72205  สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมน่ษย์และครอบครัว

1,000 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

เสาร์      15 ก.ค. 2566   บ�าย
อาทิตย์   16 ก.ค. 2566  เช้ีา
เสาร์      15 ก.ค. 2566   เช้ีา
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