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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
Bachelor of Science Program in Home Economics 

วท.บ.(คหกรรมศาสตร)   B.Sc. (Home Economics) 
หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 2559 

ปรัชญา 
                         คหกรรมศาสตรสรางอาชีพ ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม 

วัตถุประสงคของหลักสูตร          เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.   มีความรูในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรอยางกวางขวาง และสามารถประยุกตใชในงานอาชีพ  
 2.  มีทักษะวิชาชีพคหกรรมศาสตร และการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพได  
 3.   มีเจตคติท่ีมีตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมจริยธรมในการปฏิบัติงาน  

หลักสูตร   
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   130 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 

   1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
   1)  กลุมวิชาบังคับ 27 หนวยกิต 
     1.1 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต  
     1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 
     1.4 กลุมวิชาสหวิทยาการ 2 หนวยกิต 
     1.5 กลุมวิชาพลานามัย 1 หนวยกิต 

2)  กลุมวิชาเลือกไมนอยกวา             3  หนวยกิต 

   2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา  94 หนวยกิต 
   1) กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต 
   2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต 
   3) กลุมวิชาเฉพาะ 45 หนวยกิต 
     3.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต 
     3.2 กลุมวิชาเฉพาะเลือก 21 หนวยกิต 
   4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  
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รายวิชา  

   1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
    1)  กลุมวิชาบังคับ 27 หนวยกิต 

     1.1 กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

     1.2 กลุมวิชามนุษศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณคนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 

3(3-0-6) 

0020102 คุณคาแหงความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร 

Smart Thinking with Sciences 

3(3-0-6) 

    1.4 กลุมวิชาสหวิทยาการ   2  หนวยกิต 

0040101 การตระหนักรูและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 

2(1-2-3) 

    1.5 กลุมวิชาพลานามัย   1  หนวยกิต 

0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 

1(0-2-1) 
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    2) กลุมวิชาเลือก   3 หนวยกิต 

    มุงใหผูเรียนไดเรียนรูศาสตรตาง ๆ นอกเหนือจากศาสตรของตนเองตามท่ี

ผูเรียนสนใจ จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

    2.1 กลุมวิชาภาษา  

0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 

Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 

Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 

Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพมาเพ่ือการสื่อสาร 

Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

    2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการปองกันการคอรรัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 

3(3-0-6) 

0020106 โลกรวมสมัย 

Contemporary World 

3(3-0-6) 

0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

Information for Learning 

3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง 

Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

     2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics for Everyday Life  

 

3(3-0-6) 
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0030104 เทคโนโลยีกับการสรางสรรค 

Technology and Creativity 

3(3-0-6) 

     2.4  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม 

Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

0060102 องคกรแหงความสุข 

Happy Workplace 

3(3-0-6) 

 
   2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94   หนวยกิต 
    2.1  กลุมวิชาแกน 24 หนวยกิต 

4501001 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร 1 
English for Home Economics 1 

3(3-0-6) 

4501002 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร 2 
English for Home Economics 2 

3(3-0-6) 

4011102 ฟสิกสท่ัวไป 
General Physics 

3(3-0-6) 

4011103 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 
General PhysicsLaboratory 

1(0-3-1) 

4021705 เคมีประยุกตในคหกรรมศาสตร 
Applied Chemistry in Home Economics 

3(3-0-6) 

4021706 ปฏิบัติการเคมีประยุกตในคหกรรมศาสตร 
Applied Chemistry in Home Economics Laboratory  

1(0-3-1) 

4031109 ชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology 

3(3-0-6) 

4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

4091112 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ 
Mathematicsand Decision Making 

3(3-0-6) 

4113109 
 

สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistics for Research 

3(2-2-5) 

    2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18    หนวยกิต 

4501104 คหกรรมศาสตรเบื้องตน 
Introduction to Home Economics 

3(3-0-6) 

4502101 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร 
Computer and Information Technology in Home 
Economics 

3(2-2-5) 
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4503101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร 
Business Management in Home Economics 

3(2-2-5) 

4503201 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร 
Seminar on Home Economics 

3(2-2-5) 

4504101 เศรษฐศาสตรผูบริโภค 
Consumer Economics  

3(3-0-6) 

4504102 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร 
Research in Home Economics 

3(0-9-5) 

 
    2.3  กลุมวิชาเฉพาะ 45  หนวยกิต 
           2.3.1 กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 24  หนวยกิต 

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
Family and Community Resources Management 

3(3-0-6) 

4511104 โภชนาการ 
Nutrition 

3(2-2-5) 

4511204 หลักการประกอบอาหาร 
Principles of Cookery 

3(2-2-5) 

4514907 สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ 
Food  Sanitation and Quality Control 

3(2-2-5) 

4542101 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ 
Developmental Family and ReproductiveHealth 

3(2-2-5) 

4551105 การแกะสลักและงานใบตองสําหรับตกแตงอาหาร 
Carvingand Banana-Leaf Arrangement for Food 
Decorations 

3(2-2-5) 

4552109 หลักศิลปะและการจัดดอกไม 
Principles of Artsand Floral Arrangements 

3(2-2-5) 

4561103 สิ่งทอและเครื่องนุงหม 
Textile and Clothes 

3(2-2-5) 

    2.3.2  กลุมวิชาเฉพาะเลือก 21  หนวยกิต 

    (ใหเลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว) 

 กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ 

4512206 อาหารไทย 
Thai Food 

3(2-2-5) 

4512216 การถนอมและแปรรูปอาหาร 
Food Preservation and Processing 

3(2-2-5) 

4513104 โภชนบําบัด 
Therapeutic Nutrition 

3(2-2-5) 
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4513206 ขนมไทยและอาหารวาง  
Thai Desserts and Snacks 

3(2-2-5) 

4513207 ขนมอบและการแตงหนาเคก 
Bakeryand Cake Decoration 

3(2-2-5) 

4514209 อาหารอาเซียนและนานาชาติ 
ASEAN and International Food 

3(2-2-5) 

4514303 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 
Catering Managementand Food Services 

3(2-2-5) 

กลุมวิชาส่ิงทอและเครื่องนุงหม 

4522201 การสรางแบบเสื้อผาแฟชั่น 
Pattern Designfor FashionClothes 

3(2-2-5) 

4522203 การออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผา 
Dressing Design and Sewing 

3(2-2-5) 

4523404 การวิเคราะหคุณภาพสิ่งทอ 
Textile QualityTesting  

3(2-2-5) 

4524909 สีและการยอม 
Dye and Dyeing  

3(2-2-5) 

4561104 การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
Business Management in Textile and Clothes  

3(2-2-5) 

4561105 วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 
Culture of Textile and Clothes  

3(2-2-5) 

4562406 การเย็บปกดวยมือและจักร 
Hand and Machine Embroidery 

3(2-2-5) 

 กลุมวิชาพัฒนาการมนุษยและครอบครัว 

4074505 การบริหารจัดการสถานบริการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ 
Care Center Management of Childrenand The Elderly  

3(3-0-6) 

4543101 สุขอนามัยครอบครัว 
Family Hygiene 

3(3-0-6) 

4541104 พัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
Child Development and Care 

3(2-2-5) 

4541105 การสงเสริมพัฒนาการมนุษย 
Promotion of Human Development 

3(3-0-6) 

4541106 สุขภาพจิตในครอบครัว 
Family Mental Health 

3(3-0-6) 

4541203 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 
Health Care for The Elderly  
 

3(2-2-5) 
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4543204 การอบรมเลี้ยงดูเด็กกลุมพิเศษ 
Care forSpecial Children 

3(3-0-6) 

 กลุมวิชาศิลปประดิษฐและงานสรางสรรค 

4552110 ดอกไมประดิษฐ 
Artificial Flowers  

3(2-2-5) 

4552111 งานดอกไมสดและใบตอง 
floral and Banana Leaf Arrangements 

3(2-2-5) 

4553203 การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย  
Floral Arrangement in Thai Tradition 

3(2-2-5) 

4553204 การประดิษฐของขวัญและของท่ีระลึก 
Gift and Souvenir Making 

3(2-2-5) 

4553205 ศิลปะหัตถกรรมทองถ่ิน 
Local Handicrafts 

3(2-2-5) 

4553206 การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 
Product Design and Packaging 

3(2-2-5) 

4553207 การจัดการธุรกิจดานศิลปประดิษฐ 
Business Management in Handicrafts  

3(3-0-6) 

กลุมวิชาการจัดการบานและท่ีอยูอาศัย 

4531102 การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 
Household Improvement 

3(3-0-6) 

4531103 การจัดการพ้ืนท่ีใชสอยภายในบาน 
Household Space Management 

3(2-2-5) 

4531104 สุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในบาน 
Housing Sanitation and Safety 

3(3-0-6) 

4531105 การพัฒนาชุมชน 
Community Development 

3(3-0-6) 

4531201 การบริหารงานแมบาน 
Housekeeping Management 

3(2-2-5) 

4531301 การจัดและตกแตงบาน 
Home Furnishing and Decorations 

3(2-2-5) 

4533201 การออกแบบเครื่องใชในบาน 
Household Design 

3(2-2-5) 
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    2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษาไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
ใหศึกษา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

4503801 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 
Preparation for Professional Internship 

2(90) 

และใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

4504801 การฝกประสบการณวิชาชีพ 
Professional Internship  

5(450) 

4504701 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  

6(540) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หนวยกิต 

  เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซํ้าซอนกับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไม
เปนรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 
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คําอธิบายรายวิชา     
  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต  
    1)  กลุมวิชาบังคับ 27 หนวยกิต 
      1.1  กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

Thai for Communication 

3(3-0-6) 

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความสําคัญของภาษาไทย การใช กระบวนการ

ทักษะสัมพันธทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบคนเพ่ือการเรียนรูในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ 

การเรียบเรียงและการนําเสนอสารสนเทศ การอางอิงและการเขียนบรรณานุกรม 

Language and communication, characteristics and the importance of 

the Thai language; the use of integration process of language skills; skills of 

communication and information retrieval for daily living and professional life; writing 

and presenting information, citing and making references. 

 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

English for Everyday Communication 

3(3-0-6) 

Development of students’ language skills with emphasis on everyday 

face to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing 

experiences and events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 

 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

Enrichment of students’ reading strategies :skimming, scanning and 

guessing meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving 

meaning and reading critically; and study skills : note taking, summarizing and 

paraphrasing for academic readiness. 

 

    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12  หนวยกิต 

0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณคนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity  

3(3-0-6) 

ประวัติความเปนมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการ

ปลูกฝงใหประพฤติตนเปนตัวอยางท่ีดีตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย การเสริมสรางทักษะในการพัฒนา

ตนดานกาย จิต ปญญา อารมณ และสังคม ความเขาใจตนเอง และผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม การ

ตระหนักในการใฝรูและเรียนรูตลอดชีวิต และการสรางความภาคภูมิใจในความเปน “คนพระนคร” 
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History, reputation, and prestige of PhranakhonRajabhat University; cultivating 

the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering 

development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and 

others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking knowledge 

and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 

 

0020102 คุณคาแหงความงาม คุณธรรมและความสุข 

Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ  การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ

มนุษย ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพ้ืนฐานแหงการรับรู การมองเห็น การไดยิน และการเคลื่อนไหว

ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลปเพ่ือการพัฒนา

ทางอารมณสังคม และสติปญญา และ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกตการ

แสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน รูเทาทัน การ

เปลี่ยนแปลงและดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 

Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; 

beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion 

perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing 

emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, 

knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and 

others; awareness of changes, and living one’s life happily. 

 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน หลักคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสังคมไทย จิตสํานึกความเปนไทย ความเปนพลเมืองในสังคม

ประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม การ ศึกษาตามแนวพระราชดําริและการ

ประยุกตใช 

Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, 

ethics and good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in 

a democratic society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and 

royal initiative study and their applications.  
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0020104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

กฎหมายในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของ กับ การเกิด ครอบครัว ผูเยาว การรับราชการ

ทหาร การหม้ัน การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผูสูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 

Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military 

conscription, engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and 

testament. 

 

   1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3  หนวยกิต 

0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร 

Smart Thinking with Sciences  

3(3-0-6) 

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร และการประยุกต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให

สอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานของมนุษย ทักษะในการ ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติไดอยาง

เหมาะสมในการดํารงชีวิต 

Scientific thinking processes and applications to improve the quality of 
life that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to 
living. 
 

    1.4 กลุมวิชาสหวิทยาการ 2  หนวยกิต 

0040101 การตระหนักรูและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation  

2(1-2-3) 

การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันในมิติดาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

และเทคโนโลยีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแกปญหาในการดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดอยางเหมาะสม 

Awareness of current social changes in terms of economics, 

environment, and technology; using of information technology; adapting to changes 

and solving problems in one’s life appropriately.   

 

    1.5 กลุมวิชา พลานามัย 1  หนวยกิต 

0050101 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 

1(0-2-1) 

ความหมาย ขอบขาย วัตถุประสงคและประโยชนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

หลักการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณของรางกาย และกิจกรรมการออกกําลัง

กาย 
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Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; 

principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities. 

 

   2)  กลุมวิชาเลือกเลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

   2.1 กลุมวิชาภาษา  

0010301 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 

Chinese for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 

Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Chinese cultures. 

   

0010401 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 

Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟงและพูดภาษาญี่ปุนในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุน 

Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Japanese cultures. 

 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร 

Malay for Communication  

3(3-0-6) 

ทักษะการฟงและพูดภาษามลายูในสถานการณท่ีเกิดข้ึน ในชีวิตประจําวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 

Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Malay cultures. 

 

0010601 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร 

Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟงและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน

การบอกวัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 

Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; 

explaining Thai and Vietnamese cultures. 
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0010701 ภาษาพมาเพ่ือการส่ือสาร 

Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

ทักษะการฟงและพูดภาษา พมาในสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน การบอก

วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพมา 

Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining 

Thai and Burmese culture. 

 

    2.2 กลุมวิ ชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

0020105 ธรรมาภิบาลกับการปองกันการคอรรัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention  

3(3-0-6) 

ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับธรรมาภิบาลการปองกันการ

คอรรัปชัน  บทบาทหนวยงานภาครัฐ และ เอกชน จิตสํานึกความเปนพลเมือง การปกครอง แบบ

ประชาธิปไตย ระบบอุปถัมภ และสิทธิมนุษยชน 

Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 

governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 

citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 

 

0020106 โลกรวมสมัย 

Contemporary World 

3(3-0-6) 

พัฒนาการของอารยธรรมทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิ

ปญญาของโลกตะวันตกและตะวันออก ปญหาและความขัดแยงในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหา

สันติภาพ พัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุมและ

ความสัมพันธระหวางประเทศในมิติดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะหปญหาสถานการณ โลก

ปจจุบัน 

Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, 

and cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, 

solutions for peace, the development of international cooperation; rules, laws, 

institutions; international integrations and relations in politics, economics and society; 

analysis of current world situations.  
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0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู 

Information for Learning 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบการจัดเก็บและการคน คืนสารสนเทศ การเขาถึงขอมูลบน อินเทอรเน็ต  ทักษะการรูสารสนเทศ 

ทักษะการนําเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 

Definition, importance of information, information sources, and information 

resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 

information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 

 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development  

3(3-0-6) 

ความหมายของการทําสมาธิ  จุดประสงค วิธีการ ข้ันตอน  และจุดเริ่มตนของการทํา

สมาธิ  ลักษณะของการบริกรรมและการทําสมาธิ  ประโยชนของสมาธิ  ลักษณะอาการตอตานสมาธิ และ

การนําสมาธิไปใชในชีวิตประจําวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ข้ันตอน คุณสมบัติ ประโยชน

ของฌานและญาณ  สิ่งท่ีควรรูเรื่องวิปสสนา ความแตกตางระหวางสมถะกับวิปสสนา แผนผังสมถะกับ

วิปสสนา ชาวโลกกับวิปสสนา 

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the 

nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; 

applying meditation to daily life, meditation as related to education and working 

purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight 

(Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); differences between 

tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility and introspection; world 

community and introspection. 

 

0020109 โลก ส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนแปลง 

Earth, Environment and Change  

3(3-0-6) 

โลก โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน การประยุกตภูมิสารสนเทศในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and 

management of natural resources; environment and energy; application of 

geoinformatics in management of natural resources and environment. 
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    2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนของการเกษตร เกณฑมาตรฐานความปลอดภัย

ของสินคาเกษตร การประยุกตใชเกษตรอินทรียและนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards 

for agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in 

quality of life improvement. 
 

0030103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

Mathematics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญ ธรรมชาติ และโครงสราง ของคณิตศาสตร หลักการเรียนรู

คณิตศาสตร   การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร   การใหเหตุผลและการอางเหตุผลทางคณิตศาสตรการ

แกปญหาและการประยุกตใชกระบวนการคิดทางคณิตศาสตรเพ่ือใชแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles 

of learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning 

and argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
 

0030104 เทคโนโลยีกับการสรางสรรค 

Technologyand Creativity 

3(3-0-6) 

ความหมาย ความสําคัญของการสรางสรรค การเลือกใชเทคโนโลยีและกระบวนการ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

Definitions and importance of creativity, selection of appropriate 

technology and technological procedure leading to innovation creation. 
 

    2.4 กลุมวิ ชาวิทยาการจัดการ 

0060101 การประกอบการสมัยใหม 

Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ สิ่งแวดลอม ทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม กลยุทธ

การดําเนินธุรกิจ การเปนผูประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจท่ีประสบ

ความสําเร็จ 

Introduction to business, business environment, modern business 

management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, 

and case studies of successful businesses. 
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0060102 องคกรแหงความสุข 

Happy  Workplace 

3(3-0-6) 

ความหมายและประเภทขององคกร การจัดสภาพแวดลอมองคกร วัฒนธรรมของ

องคกรบนความหลากหลาย ความหมายและความสําคัญขององคกรแหงความสุข การทํางานอยางมี

ความสุขและมีสวนรวมในการสรางองคกรแหงความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, cross 

cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy 

work life, and participation in creating a happy workplace. 

 

2.หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 94      หนวยกิต 
2.1  กลุมวิชาแกน         24  หนวยกิต 

4501001 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร 1     3(3-0-6) 
 English for Home Economics 1 

Technical Term of Home Economics in any fileds that are Food and 
Nutrition, Textile and Clothes, Human and Family Development, Crafts and Creative 
Products, Household Management. Reading in Home Economics textbooks, journals and 
articles. English Presentation Skills and Communication. 

 
4501002 ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร  2     3(3-0-6) 

English for Home Economics2 
วิชาบังคับกอน :ภาษาอังกฤษสําหรับคหกรรมศาสตร 1 
Fostering the four-language skills. Reading English food service-related 

articles, writing an English summary and report in order for students to keep abreast of 
new advanced knowledge in food service industry. Practicing English communication to 
promote students learning and working in this area. 

 
4011102 ฟสิกสท่ัวไป        3(3-0-6) 

General Physics   
หลักการทางฟสิกสและการประยุกต เนื้อหาครอบคลุมหัวขอทาง กลศาสตร ของไหล

อุณหพลศาสตร คลื่นและคลื่นเสียง ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสแผนใหม 
 

4011103 ปฏิบัติการ ฟสิกสท่ัวไป      1(0-3-1) 
General Physics Laboratory 
ปฏิบัติการเก่ียวกับ การวัดและความคลาดเคลื่อน กลศาสตร ของไหล อุณหพลศาสตร 

คลื่นไฟฟา แมเหล็ก ทัศนศาสตรและฟสิกสแผนใหม 
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4021705 เคมีประยุกตในคหกรรมศาสตร     3(3-0 -6) 
Applied Chemistry in Home Economics 
ธาตุและสสาร การใชสารเคมี น้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรคารบอน สารชีวโมเลกุล 

เอนไซม การเปลี่ยนแปลงของสารในรางกาย การประยุกตใชเคมีในคหกรรมศาสตร 
 

4021706     ปฏิบัติการ เคมีประยุกตในคหกรรมศาสตร    1(0- 3-1) 
Applied Chemistry in Home EconomicsLaboratory  
เทคนิคเบื้องตนในการวิเคราะห ปฏิบัติการเคมีท่ีเก่ียวของกับแอคติวิตี้ของน้ํา สมบัติ

ของสารชีวโมเลกุล อิมัลชั่น คุณสมบัติไฮโดรคอลลอยด กรดเบนโซอิก วิตามินซี สีผสมอาหาร และ
ปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับหัวขอบรรยาย 
 
4031109 ชีววิทยาท่ัวไป       3(3-0-6)  

General Biology  
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร สารเคมีในสิ่งมีชีวิต 

เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ
หนาท่ีของพืชและสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 
4031110     ปฏิบัติการ ชีววิทยาท่ัวไป      1(0-3-1)   

General Biology Laboratory      
ปฏิบัติการเก่ียวกับสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร 

สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
โครงสรางและหนาท่ีของพืชและสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 
4091112 คณิตศาสตรกับการตัดสินใจ       3(3-0-6)   

Mathematics and Decision Making  
ตรรกศาสตร เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต การแกระบบสมการเชิงเสน กําหนดการเชิงเสน 

ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน และการประยุกต 
 
4113109 สถิติเพ่ือการวิจัย       3(2-2-5)  

Statistics for Research 
แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ความสําคัญของสถิติในการวิจัย ตัวแปร ระดับ

การวัดขอมูล การวัดแนวโนมสูสวนกลางและการวัดการกระจาย การแจกแจงความนาจะเปนท่ีสําคัญ  
ประชากรและตัวอยาง  การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง การประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบดวยไคกําลังสอง การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียวและสองทางการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรและการรายงานผล 
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2.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      18หนวยกิต 
4501104 คหกรรมศาสตรเบ้ืองตน      3(3-0 -6)  

Introduction to Home Economics 
ความหมายปรัชญา เนื้อหาความสําคัญ และความเปนมา ขอบเขตของคหกรรมศาสตรท้ังใน

และตางประเทศ บทบาทของนักคหกรรมศาสตร  แนวโนมงานอาชีพการประชาสัมพันธและเผยแพรงานทางคหกรรม-
ศาสตรโดยวิธีการตางๆ งานอาชีพสําหรับนักคหกรรมศาสตรและเรียนรูการประกอบอาชีพจากผูมีประสบการณ 

 
4502101 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร  3(2-2-5) 

Computer and Information Technology in Home Economics 
ความรู ความหมาย ความสําคัญเก่ียวกับคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการสําหรับงาน

เอกสาร การวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข โปรแกรมการจัดการธุรกิจรานอาหาร โปรแกรมการออกแบบตกแตง 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในงานอาชีพคหกรรมศาสตรและการฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพคหกรรมศาสตร 

 
4503101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร      3( 2-2-5)  

Business Managementin Home Economics 
ลักษณะการจัดการของธุรกิจทางคหกรรมศาสตร  ในระบบวิสาหกิจชุมชน ธุรกิจขนาด

กลางและขนาด ยอม การบริหารงาน ดานหวงโซอุปทาน ดานบุคคล  การเงินและการลงทุน การปฏิบัติงาน 
โครงสรางและองคประกอบของตลาด กฏหมายเก่ียวกับการจัดการธุรกิจ บทบาทของธุรกิจทางคหกรรมศาสตรใน
ประเทศไทยและอาเซียน ฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ จัดกิจกรรมธุรกิจจําลอง และศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของ 

 
4503201 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร      3(2-2-5)  

Seminar on Home Economics 

ความหมาย ความสําคัญ วิธีการสัมมนา การคนควา  วิเคราะหและการวิเคราะห เอกสาร

หรือบทความทางวิชาการงานวิจัยดานคหกรรมศาสตรท้ังในและตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมี

ประสบการณทางดานวิชาชีพคหกรรมศาสตรแขนงตางๆ การสัมมนาเก่ียวกับชองทางการประกอบอาชีพ

หรือเครือขายอาชีพดานคหกรรมศาสตร ฝกปฏิบัติการจัดสัมมนาและการนําเสนอ 

 
4504101 เศรษฐศาสตรผูบริโภค       3(3-0 -6)  

Consumer Economics 
ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ศึกษากลไกของอุปสงคและอุปทาน ดุลย

ภาพของตลาด การผลิต ตนทุนการผลิต รายรับจากการผลิตกําไร การกําหนดราคาสินคาในตลาดแบบตางๆ 
ความสําคัญของบริโภคศึกษาตอเศรษฐศาสตรสวนบุคคลและสวนรวม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคการ
เลือกซ้ือเครื่องบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 
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4504102 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร      3(0-9 -5)  
Research in Home Economics 
เทคนิคการทํางานวิจัย การคนควาเชิงทดลองและสํารวจดานอาหารและโภชนาการ 

หรือในแขนงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับคหกรรมศาสตร การรวบรวม วิเคราะหขอมูลทางสถิติ การแปลผล การ
สรุปผลการอภิปรายผล และการเสนอเปนรายงานการวิจัย ภายใตการควบคุมและการแนะนําของอาจารยท่ี
ปรึกษาการวิจัย 
 

2.3 กลุมวิชาเฉพาะ   
2.3.1กลุมวิชาเฉพาะบังคับ    24  หนวยกิต  

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน    3( 3-0-6) 
Family and Community Resources Management 
ความหมาย ประเภททรัพยากรครอบครัว ความตองการทรัพยากร การตัดสินใจใช

ทรัพยากร หลักและกระบวนการจัดการทรัพยากร คานิยมและเจตคติในการจัดการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชน การประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากร การจัดการทรัพยากร เงิน เวลา แรงงาน 
อาหาร ท่ีอยูอาศัย และเครื่องนุงหม และการฝกปฏิบัติการจัดการทรัพยากรแตละประเภท 
 
4514907 สุขาภิบาล อาหารและการควบคุมคุณภาพ    3(2-2-5) 

 Food Sanitation and Quality Control  

ความหมาย ความสําคัญของหลักสุขาภิบาลอาหาร โรคท่ีเกิดจากการบริโภคอาหาร  

สถานท่ีประกอบและจําหนายอาหารสุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหารและขณะ

รอจําหนาย สุขวิทยาสวนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การ

ประกอบอาหารและผลิตภัณฑสุดทาย ความปลอดภัยในอาหาร หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร การ

ประยุกตใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม กฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของกับสถาน

ประกอบอาหารและมาตรฐานอาหารฝกปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและควบคุมคุณภาพ 

 

4511104 โภชนาการ        3(2-2-5) 

Nutrition  

ความหมาย ความสําคัญของอาหารและโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพ  ประเภทของอาหาร
และสารอาหาร  หนาท่ี ประโยชน การยอย การดูดซึมของสารอาหาร ปริมาณสารอาหารท่ีควรไดรับใน 1 
วัน หลักการกําหนดรายการอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลวัยตางๆ ปญหาภาวะโภชนาการและวิธีการ
ปองกันแกไข การฝกปฏิบัติกําหนดรายการอาหารใหเหมาะสมกับบุคคลวัยตางๆ 

 

4511204 หลักการประกอบอาหาร      3( 2-2-5)  
Principles of Cookery 
เครื่องมือ เครื่องใช การชั่งตวง เทคนิคพ้ืนฐานในการประกอบอาหาร ปจจัยท่ีมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงของอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การเตรียม การเก็บรักษาและหลักการประกอบอาหารไทย
และขนมไทย การฝกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการประกอบอาหาร 
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4542101 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ    3(2-2-5) 

 Developmental Familyand Reproductive Health 

พัฒนาการมนุษยแตในละชวงวัย แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการครอบครัว 
การเกิดและระบบความสัมพันธในครอบครัว วัฏจักรครอบครัว การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ
ครอบครัว บทบาทหนาท่ีของบุคคลในครอบครัว กฎหมายครอบครัว ปญหาครอบครัวและแนวทางการ
จัดการ การฝกปฏิบัติการสงเสริมและใหความรูเรื่องการวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ 
 

4551105 การแกะสลักและงานใบตองสําหรับตกแตงอาหาร   3(2-2-5) 

Carving and Banana-Leaf Arrangement for Food  

Decorations 

ศึกษาศิลปะการตกแตงอาหาร การฝกปฏิบัติการแกะสลัก จากผักและผลไม การเย็บ

ใบตองเพ่ือใชตกแตงอาหาร ใหเหมาะสมกับโอกาส รวมท้ังการเลือกใชและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ 

 
4552109 หลักศิลปะและการจัดดอกไม      3(2-2-5) 

 Principles of Artsand Floral Arrangements 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับหลักศิลปะ และองคประกอบศิลปะ การนําหลักศิลปะมาใช
สําหรับการจัดดอกไม การเลือกใชดอกไมใหเหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี การฝกปฏิบัติการจัดดอกไม
รูปทรงตางๆ รวมท้ังการเลือกใชวัสดุอุปกรณและการเก็บรักษา  

 
4561103 ส่ิงทอและเครื่องนุงหม      3(2-2-5) 

 Textile and Clothes 

สิ่งทอสมบัติของเสนใย การจําแนกประเภทและชนิดของเสนใยเสนดายความรูพ้ืนฐาน
ในการผลิตผาและการตกแตงเบื้องตนการเลือกซ้ือการนําไปใชรวมท้ังการดูแลผาชนิดตางๆ การ ฝก
ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผา สิ่งของ และเครื่องใชในชีวิตประจําวันดวยมือและจักร  
 

2.3.2 กลุมวิชาเฉพาะเลือก    21      หนวยกิต 
  (โดยเลือกเรียนจากกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว) 
 กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ 
   
4512206  อาหารไทย         3(2-2-5) 

Thai Food 

ความหมาย ความเปนมา ความสําคัญและประเภทของอาหารไทย  อาหารไทยประจําภาค
เครื่องเทศและเครื่องปรุงเทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัดตกแตงอาหารการฝกปฏิบัติอาหารไทย 
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4512216 การถนอมและแปรรูปอาหาร      3(2-2-5)  
Food Preservation and Processing 
ประวัติ ความมุงหมายของการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร สาเหตุท่ีทําใหอาหารเนา

เสีย หลักและวิธีการถนอมอาหารแบบตางๆ การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ ขบวนการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร อุปกรณ เครื่องใชสําหรับการถนอมและแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาและการบรรจุหีบหอ ฝก
ปฏิบัติการถนอมและแปรรูปอาหาร 
 
4513104 โภชนบําบัด        3(2-2-5) 

 Therapeutic Nutrition 

ความหมาย ความสําคัญของ โภชนบําบัด  ลักษณะของอาหารบําบัดโรค  หลักการจัด
อาหารบําบัดโรค การบริการอาหารในโรงพยาบาล บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการใหโภชนบําบัด  การคํานวณ
ปริมาณพลังงานและอาหารตามรายการ อาหารแลกเปลี่ยน ความรูเก่ียวกับอาหารเฉพาะโรค การกําหนด
รายการอาหารและหลักการชั่ง  ตวง  อาหารบําบัดโรคฝกปฏิบัติอาหารบําบัดโรค 

 
4513206 ขนมไทยและอาหารวาง     3(2-2-5) 

 Thai Desserts and Snacks  

กรรมวิธีในการประกอบขนมไทยและอาหารวาง โดยใชวิธีตางๆ เทคนิคการเตรียม การ

ปรุง การจัดและการเสิรฟขนมไทยและอาหารวาง การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ การคํานวณตนทุน การฝก

ปฏิบัติขนมไทยและอาหารวาง 

 

4513207 ขนมอบและการแตงหนาเคก      3(2-2-5) 

 Bakery and Cake Decorations 

ความหมาย ความสําคัญ คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบการเลือกซ้ือ 

วิธีใชและการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ หลักท่ีใชในการทําขนมอบข้ันพ้ืนฐาน การออกแบบตกแตงหนาเคก และ

ขนมอ่ืนๆ วัสดุท่ีจะนํามาใชตกแตงใหสวยงาม การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การบรรจุหีบหอ การฝกปฏิบัติขนม

อบและการตกแตงหนาเคก 

 
4514209 อาหารอาเซียนและนานาชาติ      3(2-2-5) 

 ASEAN and International Food  

ความหมายความสําคัญของอาหารอาเซียนและนานาชาติชนิดตางๆ เครื่องมือ เครื่องใช

ท่ีสําคัญในการประกอบอาหารยุโรป อเมริกา อาเซียน วิธีประกอบอาหารข้ันพ้ืนฐานของอาหารประจําชาติท่ี

เปนท่ีนิยม ประเภทและลักษณะอาหาร เทคนิคและการประกอบอาหาร การจัดและตกแตงอาหาร ฝกปฏิบัติ

อาหารยุโรป อเมริกาและอาเซียน 
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4514303 การจัดเล้ียงและการบริการอาหาร     3(2-2-5) 

 Catering Management and Food Services 

รูปแบบการบริการอาหาร การวางแผนดําเนินงานจัดเลี้ยง เครื่องมือ เครื่องใชในการ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดโตะอาหาร การจัดรายการอาหาร เครื่องดื่ม การบริการอาหารและ
เครื่องดื่มท่ีเหมาะสมสําหรับงานเลี้ยง มารยาทในการรับประทานอาหาร การฝกปฏิบัติจัดเลี้ยงอาหารใน
รูปแบบตางๆ 

 
 กลุมวิชาส่ิงทอและเครื่องนุงหม 
4522201  การสรางแบบเสื้อผาแฟช่ัน      3(2-2-5)  
 Pattern Design for FashionClothes 

การออกแบบและดัดแปลงแบบตัดเบื้องตนใหเปนเสื้อแบบตางๆ ตามสมัยนิยม ฝกปฏิบัติตัด
เย็บเสื้อแฟชั่นตามความเหมาะสม 
 
4522203 การออกแบบและการตัดเย็บเส้ือผา     3(2-2-5)  

Dressing Design and Sewing  
ศึกษา ลักษณะการแตงกาย เพ่ือการดัดแปลงออกแบบเสื้อผา การออกแบบ การแตงกาย

จากสิ่งแวดลอม การวัดตัว การสรางแบบและตัดเย็บเสื้อและกระโปรงแบบตางๆ 
 
4523404 การวิเคราะหคุณภาพส่ิงทอ      3(2-2-5) 

Textile QualityTesting  
การทดสอบชนิดของสิ่งทอ คุณสมบัติของเสนใยทางกายภาพ และทางเคมี ศึกษา

คุณสมบัติของความคงทนตางๆ ของผลิตภัณฑและวิเคราะหลักษณะของผลิตภัณฑ การดูแลและการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ 

 
4524909 สีและการยอม       3(2-2-5) 

Dye and Dyeing 
ทฤษฎีของการมองเห็น สารเคมีท่ีใชในกระบวนการยอมชนิดและคุณสมบัติของสี    

หลักและเทคนิคการยอมสี การทําลวดลายจากการยอมสี  การฝกปฏิบัติทดสอบความคงทนของสี 
 

4561104 การจัดการธุรกิจส่ิงทอและเครื่องนุงหม    3(2-2-5) 
Business Management in Textile and Clothes  
ความสําคัญและโครงสรางของธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุงหม สภาวะการผลิตการบริโภค โซ

อุปทาน และโลจิสติกส ฝกปฏิบัติการจัดการ แนวโนมการพัฒนาธุรกิจสิ่งทอ ศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของ  
 

4561105 วัฒนธรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม     3(2-2-5) 
Culture of Textile and Clothes 
ลักษณะของวัฒนธรรม สิ่งทอและเครื่องนุงหมของไทย อุปกรณและเทคนิคการผลิต ฝก

ปฏิบัติการออกแบบและศึกษาดูงานท่ีเก่ียวของ 
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4562406   การเย็บปกดวยมือและจักร       3(2-2-5) 
Hand and Machine Embroidery  
เครื่องมือเครื่องใชในการเย็บตะเข็บตาง ๆ ดวยมือและจักรการออกแบบลวดลายสําหรับ

การปกดวยมือและจักร เพ่ือนําไปใชประดิษฐตกแตงเครื่องใชใหประณีตสวยงาม เหมาะสมกับหนาท่ีใชสอย ฝก
ปฏิบัติการตัดเย็บปกดวยมือและจักร 

 
กลุมวิชาพัฒนาการมนุษยและครอบครัว 

4074505 การบริหารจัดการสถานบริการสําหรับเด็กและผูสูงอายุ   3(3-0-6)  
 Care and Center Management of Children and The Elderly  

ความสําคัญและขอบขายการดําเนินงานของสถานบริการเลี้ยงดูเด็ก และสถานดูแล
ผูสูงอายุ จุดมุงหมายในการจัดสถานบริการ การวางแผนการเ น ินการ การจัดสถานท่ี วัสดุครุภัณฑ การ
จัดสรรบุคลากรสําหรับการเลี้ยงดูเด็กและผูสูงอายุ การประมาณคาใชจาย การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการเด็ก รวมท้ังการจัดกิจกรรมตางๆ ภายในสถานบริการเด็กและสถานบริการผูสูงอายุ 

 
4543101 สุขอนามัยครอบครัว       3(3-0-6)  

Family Hygiene 
ความรูเก่ียวกับครอบครัว ความหมายของสุขอนามัย ปญหาสุขอนามัยในครอบครัว การ

สงเสริมสุขภาพแกสมาชิกในครอบครัว โภชนาการสําหรับครอบครัว โรคติดตอในครอบครัว สวัสดิการภายใน
บาน การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลท่ัวไปในบาน และสุขภาพจิตในครอบครัว 
 
4541104 พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก     3(2-2-5)  
 Child Development and Care 

ความหมายและหลักทฤษฏีพัฒนาการของเด็ก การปฏิสนธิและชีวิตในครรภ การคลอด การ
อบรมเลี้ยงดูเด็กวัยตางๆ ใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กท้ังทางรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา รวมท้ัง
จริยธรรม อิทธิพลตอการอบรมเลี้ยงดูและการจัดสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอพัฒนาการของเด็ก บทบาทของครอบครัวและ
ชุมชนท่ีมีตอสุขภาพเด็ก ฝกปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมและ/หรือการดูแลเด็กในโรงเรียน หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก  

 
4541105 การสงเสริมพัฒนาการมนุษย      3(3-0-6)  
 Promotion ofHuman Development 

ความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาพัฒนาการทฤษฎี
พัฒนาการมนุษย หลักพัฒนาการมนุษย องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ      
หลักจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย การพัฒนาจิตใจของมนุษยในชวงวัยตางๆ 
 
4541106 สุขภาพจิตในครอบครัว      3(3-0-6)  
 Family Mental Health 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบของสุขภาพจิต พฤติกรรม และการปรับตัว 
ปจจัยท่ีสงผลตอสุขภาพจิตครอบครัว บทบาทสมาชิกครอบครัวในการปรับสุขภาพจิต ลักษณะของครอบครัว
ท่ีมีปญหาสุขภาพจิต แนวทางแกไขครอบครัวท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
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4541203 การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ      3(2-2-5)  

Health Care for TheElderly  
ความหมาย ความสําคัญในการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ บุคลิกภาพคุณธรรมจริยธรรมของผู

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โภชนาการผูสูงอายุ จิตวิทยาผูสูงอายุ การสื่อสารกับผูสูงอายุ ความเสี่ยงของผูสูงอายุดาน
สุขภาพ และดานสิ่งแวดลอมการชวยเหลือกิจวัตรประจําวัน การจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การนันทนาการ  
สังคมผูสูงอายุ การออกกําลังกาย ฝกปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

 
4543204 การอบรมเล้ียงดูเด็กกลุมพิเศษ      3(3-0-6)  

Care for Special Children 
ทฤษฎีและพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษแตละประเภท ความตองการและการสนอง

ความตองการข้ันพ้ืนฐานของเด็กกลุมพิเศษ วิธีการจัดกิจกรรมและประสบการณ เพ่ือสงเสริมความพรอม
และพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ การแกไขและสงเสริมพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ องคการและหนวยงาน
ท่ีใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ 

 
 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐและงานสรางสรรค 

4552110 ดอกไมประดิษฐ       3(2-2 -5) 
Artificial Flowers  
คุณคาของดอกไมประดิษฐ การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ

ในการประดิษฐดอกไม  รูปแบบ ข้ันตอนการประดิษฐ ดอกไม  ฝกปฏิบัติการประดิษฐดอกไมชนิดตางๆ เชน 
ดอกไม กลีบลา กลีบซอน และดอกทรงกรวย ตลอดจนสวนประกอบตางๆ ของดอก ใบและชอ เพ่ือนําไปใช
ใหเหมาะสมกับโอกาส 
 
4552111 งานดอกไมสดและใบตอง      3(2-2 -5) 

floral and Banana Leaf Arrangements Arrangements 
ความเปนมา คุณคาของการจัดดอกไมสด ลักษณะและประเภทดอกไม ใบไมและใบตอง 

การเลือก การเตรียม การดูแลรักษา การฝกปฏิบัติการจัดดอกไมสดและใบตอง เพ่ือใชในชีวิตประจําวัน และ
งานประเพณีนิยม 
 
4553203 การ จัดดอกไมในงานประเพณีไทย     3(2-2 -5) 

Floral Arrangements in Thai Tradition 
ความหมาย ความสําคัญของการจัดดอกไมในงานประเพณีไทย การเลือกการเตรียม การ

ใชและการดูแลรักษาดอกไมและวัสดุอุปกรณ ฝกปฏิบัติจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 
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4553204 การประดิษฐของขวัญและของท่ีระลึก     3(2-2 -5) 
Gift and Souvenir Making 
ประเภทของขวัญของท่ีระลึก  การเลือกใชของขวัญ ของท่ีระลึกในแตละโอกาส วัสดุ

อุปกรณท่ี ใชในการประดิษฐชิ้นงานการออกแบบและฝกปฏิบัติเก่ียวกับการประดิษฐของขวัญของท่ีระลึกให
เหมาะกับวัสดุตามสมัยนิยมและโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 
4553205 ศิลปะหัตถกรรมทองถิ่น      3(2-2 -5) 

Local Handicrafts 
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีผลตอหัตถกรรม ชนิดของหัตถกรรมท่ีมีอยูในทองถ่ิน การเตรียมวัสดุ 

การผลิต การเก็บรอการจําหนาย การพัฒนาหัตถกรรมทองถ่ินโดยใชหลักศิลปะและการออกแบบ การใช
เทคโนโลยีและความรูทางวัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการออกแบบและ
พัฒนางานศิลปะหัตถกรรมโดยใชวัสดุทองถ่ินท่ีใหท้ังประโยชนใชสอยและสวยงาม 

 
4553206 การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ     3(2-2 -5) 

Product Design and Packaging 
ศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ ในองคความรูท่ีเก่ียวของกับทฤษฎี 

หลักการบรรจุภัณฑ ข้ันตอน วิธีการดําเนินการออกแบบ โดยใชเทคนิควิธี อุปกรณเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับ
วัสดุตามสมัยนิยม สอดคลองกับลักษณะของผลิตภัณฑ การจัดจําหนายการใชงาน 

 
4553207 การจัดการธุรกิจดานศิลปประดิษฐ     3(3-0-6) 

Business Management in Handicrafts  
ศึกษาดานการตลาดท่ีเก่ียวของกับศิลปประดิษฐ การจัดจําหนาย การขนสง การเก็บ

รักษา การเพ่ิมมูลคาใชกับศิลปประดิษฐ การดัดแปลงศิลปประดิษฐใหเหมาะสมตามเทศกาล 
 

กลุมวิชาการจัดการบานและท่ีอยูอาศัย 
4531102 การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย      3(3-0 -6) 

Household Improvement 
ความสําคัญของท่ีอยูอาศัย ลักษณะของท่ีอยูอาศัยท่ีดีนาอยู การปรับปรุงบานและ

บริเวณบาน การทําความสะอาด การซอมแซมบาน บริเวณบาน เครื่องใชและสุขาภิบาลในบาน 
 

4531103 การจัดการพ้ืนท่ีใชสอยภายในบาน     3(2-2 -5) 
Household Space Management 
หลักการออกแบบ ประเภท และลักษณะของพ้ืนท่ีใชสอยภายในบานหองตางๆ ภายใน

บาน การจัดพ้ืนท่ีใชสอย แบบแยกประเภทตามการอยูอาศัย และแบบแยกยอยหองตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับการ
เขาถึงและทิศ การกําหนดขนาด สัดสวนพ้ืนท่ีใชสอย ความสัมพันธกับทิศทางลม และการประหยัดพลังงาน 
และการฝกปฏิบัติการออกแบบ และการวิเคราะหการจัดพ้ืนท่ีใชสอยภายในบาน  
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4531104 สุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในบาน    3(3-0 -6) 
Housing Sanitation and Safety 
ความรูเก่ียวกับบานและท่ีอยูอาศัย ความหมายของสุขาภิบาล และความปลอดภัยใน

บานและท่ีอยูอาศัย ความจําเปนท่ีตองจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลบานและท่ีอยู
อาศัย โรคติดตอภายในบาน อุบัติเหตุและการปองกัน อุปสรรคและขอจํากัดในการจัดการสุขาภิบาลบาน
และท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม 
 
4531105 การพัฒนาชุมชน       3(3-0 -6) 

Community Development 
ความหมายของชุมชนและการพัฒนา แนวคิดดานประชากรศึกษา เพ่ือการจัดการและ

พัฒนาชุมชน แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน หลักการจัดการและพัฒนาชุมชน ขอมูลชุมชน การมีสวน
รวมในการพัฒนา หรือแกปญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน 
 
4531201 การบริหารงานแมบาน      3(2-2 -5) 

Housekeeping Management 
การดําเนินงานแมบาน หนาท่ีและความรับผิดชอบของแมบาน การเตรียมหองพัก 

หลักการทําความสะอาด การจัดตกแตงของในหองพักใหครบมาตรฐานท่ีกําหนด หลักการดูแลทรัพยสิน
ภายในหองพัก การบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใช การซักรีด การทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช หลักการ
ดูแลและทําความสะอาดในสวนพ้ืนท่ีสาธารณะ การจัดตารางการทํางาน รวมท้ังการบริหารงานภายในของ
แผนกและรวมกับแผนกอ่ืน การรับคํารองเรียนและแนวทางแกไข ฝกปฏิบัติงานแมบาน 
 
4531301  การจัดและตกแตงบาน      3(2-2 -5) 

Home Furnishing and Decorations 
วิวัฒนาการของบานและลักษณะของบานประเภทตางๆ หลักการสรางบาน การฝกหัด

อานสัญลักษณทางสถาปตยกรรมจากแบบแปลน การวางผัง การจัดตกแตงโดยใชหลักการตกแตงภายในเปน
เกณฑ ฝกปฏิบัติการทําผังหองตางๆ และฝกทําหุนจําลอง 
 
4533201  การออกแบบเครื่องใชในบาน      3(2-2 -5) 

Household Design 
การออกแบบ สวนประกอบของการออกแบบท่ีเหมาะสมกับการนํามาใชรูปแบบและ

ลักษณะของวัสดุ เครื่องเรือนเครื่องใชในบาน มุงความสําคัญของความคิดริเริ่มสรางสรรค ประโยชนใชสอย
และความสวยงาม การฝกปฏิบัติการออกแบบและประดิษฐเครื่องใชในบาน 
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2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษาไมนอยกวา 7  หนวยกิต 
ใหศึกษา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

4503801 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ    2( 90) 
Preparation for Professional Internship 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพความสําคัญ

ของการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การ
สัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน 
ทักษะการวิเคราะห ทักษะการแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูลรวมท้ังกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความตองการ
ของสาขาวิชา 

 
และใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

4504801 การฝกประสบการณวิชาชีพ       5(450) 
Professional Internship 
วิชาบังคับกอน :การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ  
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาลทางดานท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 450ชั่วโมง ทําใหนักศึกษาได
รับประสบการณจริงจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา 
 
4504701 สหกิจศึกษา        6(540) 

Cooperative Education 
วิชาบังคับกอน :การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการในตํา

แหนงตามท่ีตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห 
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบ
แนนอนและรับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศหรือ
พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษา 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หนวยกิต  
  เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไมซํ้าซอนกับ
รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ และตองไมเปน
รายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 


	คำอธิบายรายวิชา

