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หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
ปรัชญา 
             ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คหกรรมศาสตร์อย่างกว้างขวาง และทันสมัย ประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

              เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
    1.  มีความรู้และทักษะในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์อย่างกว้างขวาง และสามารถประยุกต์ใช้พัฒนาในงาน
อาชีพได้ 
    2.  มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ และมีคุณธรรมจริยธรมในการปฏิบัติงาน 
    3.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสามารถ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
    4.  มีภาวะผู้น าสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5.  มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า ใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ ทักษะ มาพัฒนาชุมชนให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน 

จ านวนหน่วยกิต 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   130  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 

   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 
     1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
      1.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกิต      
      1.1.2  กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์   8 หน่วยกิต 
      1.1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   3 หน่วยกิต 
      1.1.4  กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ   4 หน่วยกิต 

1.2  กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
 
 
 
 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า             94 หน่วยกิต 
     2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 
     2.2  วิชาเฉพาะ 63 หน่วยกิต 
      2.2.1  วิชาเฉพาะบังคับ 24 หน่วยกิต 
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      2.2.2  วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
     2.3  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า   7 หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต 

รายวิชา 
   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 
     1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต 
      1.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   9 หน่วยกิต 

0010102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(3-0-6) 

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6) 

0010203 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
English for 21st Century Learners 

3(3-0-6) 

   
1.1.2  กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 8 หน่วยกิต 

0020110 ความจริงของชีวิต 
The Truths of Life 

2(1-2-3) 

0020111 สุนทรียภาพและวัฒนธรรมไทย 
Aesthetic and Thai Culture 

2(1-2-3) 

0020112 ความเป็นไทย วิถีชาติ และศาสตร์พระราชา 
Thainess, Way of Life and The King’s Philosophy 

2(1-2-3) 

0020113 กฎหมายและความเป็นพลเมืองดี 
Laws and Good Citizenship  

2(1-2-3) 

 
 

  

     1.1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   3    หน่วยกิต 
0030105 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
2(1-2-3) 

0030109 การออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
Exercises and Sports for Health 

1(0-2-1) 

     1.1.4  กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ   4  หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

Awareness and Adaptation in Disruptive World 
2(1-2-3) 

0040102 องค์กรแห่งความสุข 2(1-2-3) 
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Happy Organization 
   

    1.2 กลุ่มวิชาเลือก   6  หน่วยกิต 
    มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    1.2.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

0010302 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese Language for Communication 

3(3-0-6) 

0010402 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese Language for Communication 

3(3-0-6) 

0010502 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay Language for Communication 

3(3-0-6) 

    1.2.2  กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 
0020114 พลเมืองศึกษา ธรรมาภิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชัน 

Citizenship Education, Good Governance and Corruption 
Prevention 

2(1-2-3) 

0020115 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
Information for Learning 

2(1-2-3) 

0020116 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
Creative Learning Spaces 
 

2(1-2-3) 

0020117 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

2(1-2-3) 

0020118 โลก สิ่งแวดล้อม มนุษย์และการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment, Humans and Changes 

2(1-2-3) 

0020119 พลังมหัศจรรย์แห่งจิต 
Miraculous Power of Mind 

2(1-2-3) 

0020120 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
Conflict Resolution through Peaceful Means 

2(1-2-3) 

0020121 สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
Rights, Duties, and Participatory in Local Development 

2(1-2-3) 

0020122 ระบบราชการไทย 
Thai Bureaucratic Administration 

2(1-2-3) 

0020123 สุขกับชีวิตด้วยจิตวิทยา 2(1-2-3) 
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Happy Life through Psychology 
     1.2.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

0030106 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Agriculture for Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

0030107 เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
Technology and Creative Innovation 

3(3-0-6) 

0030108 สุขภาพดี ชีวิตดี 
Good Health Good Life 

2(1-2-3) 

     1.2.4  กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 
0040103 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship 
2(1-2-3) 

0040104 การตลาดชาญฉลาด 
Smart Marketing 

2(1-2-3) 

0040105 สังคมไทยในยุคดิจิทัล 
Thai Society in Digital Age 

2(1-2-3) 

0040106 ออกแบบการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 
Storytelling Design Digital in Media 

2(1-2-3) 

0040107 เกมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 
Educational Games for Citizenship 

2(1-2-3) 

   2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94    หน่วยกิต 
    2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24     หน่วยกิต 

4501001 ภาษาอังกฤษส าหรับคหกรรมศาสตร์  
English for Home Economics  

3(3-0-6) 

4501104 คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น 
Introduction to Home Economics 

3(3-0-6) 

4502101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์  
Computer and Information Technology in Home 
Economics 

3(2-2-5) 

4502901 ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
Research Method in Home Economics  

3(2-2-5) 

4503101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์  
Business Management in Home Economics 

3(2-3-5) 

4503901 โครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
Research Project in Home Economics 

3(0-9-5) 

4504101 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค 3(3-0-6) 
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Consumer Economics  
4504904 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์ 

Seminar in Home Economics 
3(2-2-5) 

    2.2  วิชาเฉพาะ 63     หน่วยกิต 
            2.2.1  วิชาเฉพาะบังคับ 24     หน่วยกิต 

4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
Family and Community Resources Management 

3(2-2-5) 

4511104 โภชนาการ 
Nutrition 

3(2-3-5) 

4511204 หลักการประกอบอาหาร 
Principles of Cookery 

3(2-3-5) 

   
4514907  สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ 

Food  Sanitation and Quality Control 
3(2-3-5) 

4542101 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ 
Family Developmental and Reproductive Health 

3(2-2-5) 

4551105 การแกะสลักและงานใบตองส าหรับตกแต่งอาหาร 
Carving and Banana-Leaf Arrangement for  
Food Decorations 

3(2-3-5) 

4552109 หลักศิลปะและการจัดดอกไม้ 
Principles of Arts and Floral Arrangements 

3(2-3-5) 

4561103 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
Textile and Clothes 

3(2-3-5) 

    2.2.2  วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า 39     หน่วยกิต 
    ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาที่เป็นความสนใจ เฉพาะที่ผู้เรียนต้องการเลือกเรียน  

โดยจะเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกเรียนจากทุกกลุ่มวิชาก็ได้ 
 กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 

4512206 อาหารไทย 
Thai Cuisine 

3(2-3-5) 

4512216 การถนอมและแปรรูปอาหาร 
Food Preservation and Processing 

3(2-3-5) 

4512217 อาหารเอเชีย 
Asian Cuisine 

3(2-3-5) 

4512218 อาหารยุโรป 
European Cuisine 

3(2-3-5) 

4512219 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(2-3-5) 

4512302 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 3(2-3-5) 
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Catering Management and Food Services 
4512501 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 
Food Product Innovation and Sensory Quality 
Assessment 

3(2-3-5) 

4512601 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาหารและบริการ 
English for Food and Service 

3(3-0-6) 

4513105 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ 
Business Cooking 

3(2-3-5) 

4513106 การจัดอาหารครอบครัว 
Family Meal Arrangement 

3(2-3-5) 

4513208 ขนมไทย  
Thai Desserts  

3(2-3-5) 

4513209 อาหารว่าง  
Snacks  

3(2-3-5) 

4513210 ขนมปังและพัฟเพสตรี 
Bread and Puff Pastry 

3(2-3-5) 

4513211 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 
Cake and Cake Decorations 

3(2-3-5) 

4513212 เครื่องดื่มและไอศกรีม 
Beverage and Ice Cream 
 

3(2-3-5) 

กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
4522201 การสร้างแบบเสื้อผ้าแฟชั่น 

Pattern Design for Clothes Fashion  
3(2-2-5) 

4522203 การออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า 
Dressing Design and Sewing  

3(2-2-5) 

4523404 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งทอ 
Textile Quality Testing  

3(2-2-5) 

4524909 สีย้อมและการย้อมสี 
Dye and Dyeing  

3(2-2-5) 

4561104 การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
Business Management in Textile and Clothes  

3(2-2-5) 

4561105 วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
Culture of Textile and Clothes  

3(2-2-5) 

4562406 การเย็บปักด้วยมือและจักร 
Hand and Machine Embroidery 
 

3(2-2-5) 
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 กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
4074505 การบริหารจัดการสถานบริการส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ 

Care Center Management of Children and The 
Elderly  

3(3-0-6) 

4543101 สุขอนามัยครอบครัว 
Family Hygiene 

3(3-0-6) 

4541104 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
Phychology Development and Child Raising 

3(2-2-5) 

4541105 การส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ 
Promotion of Human Development  

3(3-0-6) 

4541106 สุขภาพจิตในครอบครัว 
Family Mental Health  

3(3-0-6) 

4541203 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
Health Care for The  Elderly  

3(2-2-5) 

4543204 การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
Raising Children with Special Need 

3(3-0-6) 

 
 กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 

4551106 งานใบตอง 
Banana Leaf Craft 

3(2-3-5) 

4552104 การร้อยมาลัย 
Thai  Garland 

3(2-3-5) 

4552406 หลักพ้ืนฐานงานประดิษฐ์ 
Introduction to Crafting 

3(3-0-6) 

4552407 งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า 
Creative Craft from Fabric 

3(2-3-5) 

4553203 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย 
Floral Arrangements in Thai Tradition 

3(2-3-5) 

4553204 การประดิษฐ์ของขวัญและของที่ระลึก 
Gift and Souvenir Making 

3(2-3-5) 

4553206 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
Product Design and Packaging 

3(2-3-5) 

   
4553207 การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์ 

Business Management in Handicrafts 
3(2-3-5) 

4553208 การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์ 3(2-3-5) 
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Creative Flower Arrangements 
4553408 งานสร้างสรรค์จากดินไทย 

Creative Craft from Thai Clay 
3(2-3-5) 

4553409 ศิลปะประยุกต์ในงานประดิษฐ์ 
Applied Art in Crafts 

3(2-3-5) 

4553410 การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ของชุมชน 
Development of Community Creative Craft 
Products 

3(2-3-5) 

4553411 การน าเสนองานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
Creative Craft Presentations 

3(2-3-5) 
 

4553601 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 
English for Creative Crafts 

3(3-0-6) 

 กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและท่ีอยู่อาศัย  
4531102 การปรับปรุงที่อยู่อาศัย 

Household Renovation 
3(3-0-6) 

4531103 การจัดการพ้ืนที่ภายในบ้าน 
 Household Space Management 

3(2-2-5) 

4531104 สุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในบ้าน 
Housing Sanitation and Safety 

3(3-0-6) 

4531105 การพัฒนาชุมชน 
Community Development 

3(3-0-6) 

4531201 การบริหารงานแม่บ้าน 
Housekeeping Management 

3(2-2-5) 

4531301 การจัดและตกแต่งบ้าน 
Home Furnishing and Decorations 

3(2-2-5) 

4533201 การออกแบบเครื่องใช้ในบ้าน 
Home Appliance Design 

3(2-2-5) 

 
 
 

  

   2.3     วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

4503801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Preparation for Professional Internship 

2(90) 

   
และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

4504801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Professional Internship  

5(450) 
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4504701 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  
 

6(540) 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ง
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวิชา     
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  
     1.1  กลุ่มวิชาบังคับ 24  หน่วยกิต 
       1.1.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   9  หน่วยกิต 

0010102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

  3(3-0-6) 

หลักการใช้ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะการสื่อสาร 
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงการใช้ภาษาไทยเพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและค้นคว้าทางวิชาการในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 

Principles of using Thai language to develop creativity in learners of the 21st century, 
communication skills:  listening, speaking, reading, and writing, using of Thai language to present 
academic research and studies in various types of media. 
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0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 

English for Study Skills Development 
3(3-0-6) 

พัฒนากลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ ทักษะการคาดเดาเนื้อหา การอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือจับประเด็น
และข้อมูลส าคัญ พัฒนาทักษะการอ่านและกลยุทธ์ในการเรียนค าศัพท์ พัฒนาทักษะการอ่านที่ส าคัญ การอ่านเพ่ือจับ
ใจความส าคัญและรายละเอียด การสรุปความ การเดาความหมายค าศัพท์จากปริบท การสร้างค าศัพท์ การระบุรูปแบบ
การเขียน การจัดหมวดหมู่ข้อมูลจากบทอ่าน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ พัฒนากลยุทธ์ในการ
เรียน การจดบันทึก การสรุปความ การถอดความแล้วเขียนใหม่ด้วยถ้อยค าของของตนเอง 

Enhancement reading strategies previewing, predicting, skimming, and scanning; 
enrichment of essential reading skills and  vocabulary acquisition strategies: identifying main ideas and 
details in paragraphs, identifying patterns of organization, making inferences, guessing word meanings 
from context, word formation; categorizing information; reading critically and effectively; development 
of study skills for further studies  note taking, annotating texts, summarizing and paraphrasing. 
 
 
 
 

0010203 ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
English for 21st Century Learners 

3(3-0-6) 

พัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันทั้งที่เป็นทางการ ไม่เป็นทางการ ฝึกการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบท ผ่านสื่อ
การสอนและกิจกรรมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและมีความทันสมัย บูรณาการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  

Development of four fundamental English skills: listening, speaking, reading and writing 
to increase communicative competence through formal and informal English expressions frequently 
used in everyday situations. Emphasis on accuracy, fluency, appropriateness. Integration of 21st century 
skills with communicative competence development: self-directed learning skills, collaboration skills, 
critical thinking skills, cultural awareness, creativity, Information sharing and decision making skills 
needed for 21st century learners  using  communicative activities and  innovative materials. 

 
     1.1.2  กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์     8        หน่วยกิต 

0020110 ความจริงของชีวิต 
The Truths of Life 

2(1-2-3) 
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ความหมายและธรรมชาติของชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิต ตามแนววิทยาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา 
เป้าหมายของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ปัญหาชีวิต ทักษะชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ แนวทางการ
ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต 

Meaning and nature of life developing, life skills through science, religion and 
philosophy, objectives of life, quality of life development, solving life problems, life skills for peace, 
guidelines for applying life skill. 

 
 
 
 
 
 

0020111 สุนทรียภาพและวัฒนธรรมไทย 
Aesthetic and Thai Culture 

  2(1-2-3) 

การรับรู้ความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความเชื่อ ความศรัทธาใน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สังคม และวัฒนธรรมประเพณีไทยบนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยินและ
การเคลื่อนไหว ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมไทยเพื่อการพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นผู้มีจิตอาสา การแสวงหาความรู้ การสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมน าสู่การ
เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 

 Perception of beauty in nature, human’s creation of art, beliefs, faithfulness in nation, 
religion and majesty King, Thai culture and society based on perception of sight, sound and movement, 
creative expression of Thai culture for the development of the body, emotions, social skills and 
intellect, enhancement of ethics and morality, volunteering spirit, knowledge searching, and creativity, 
art and culture understanding of oneself and others, adjustment to changes and peaceful living in society. 
 

0020112 ความเป็นไทย วิถีชาติ และศาสตร์พระราชา 
Thainess, Way of Life and The King’s Philosophy 

2(1-2-3) 

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความเป็นไทย การตระหนักถึงความเป็นไทย และส านึกรักชาติไทย จิตอาสาในสังคมไทย การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
และสาธารณประโยชน์ องค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาและการน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 History of Thailand, characteristic of Thai living, Thai culture, Thai tradition and local 
wisdom, Thainess, awareness of being Thai and Thai patriotism realization, volunteering spirit in Thai 
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society, participating in activities of volunteering spirit and public benefit, knowledge of The King’ s 
philosophy and practicing along The King's philosophy for self-development. 

 
 
 
 
 
 

0020113 กฎหมายและความเป็นพลเมืองดี 
Laws and Good Citizenship 

2(1-2-3) 

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย สิทธิทางสังคม สิทธิทางเศรษฐกิจ 
สิทธิทางวัฒนธรรม สิทธิทางการเมือง การปกครองไทย ระบอบประชาธิปไตย สถาบันทางการเมือง พัฒนาการทาง
การเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

Laws related daily life, rights and duties of Thai citizen, social rights, economic rights, 
cultural rights and political rights.  Thai governance, democracy, political institutions, political 
development and political participation. 

    1.1.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   3  หน่วยกิต 
0030105 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences  
2(1-2-3) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน การแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิต โดยการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ 

Scientific principle and human thinking process, scientific thinking process, 
mathematical in daily life, problem solving and decision making through systematic and creative 
thinking. 
0030109 การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  

Sports and Exercises for Health 
1(0-2-1) 

ความหมาย จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการออกก าลังกายและกีฬา หลักการและข้ันตอนของการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง  ๆ การเลือกกิจกรรมการออก
ก าลังกายและกีฬาให้สอดคล้องกับเพศและวัย ฝึกการออกก าลังกายและใช้อุปกรณ์เครื่องมือการออกก าลังกายอย่าง
ถูกวิธี การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการการออกก าลังกาย การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย 

Definitions, objectives and benefits of exercises and sports; principles and step of 
exercise for health; exercises for improving physical performances; physical activity and sport selecting 
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related gender and age; exercise practices and sport equipment proper usage; exercise practices in 
fitness center, physical fitness test and assessment. 

 
 
 

     1.1.4  กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 4  หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ 

Awareness and Adaptation in Disruptive World 
 2(1-2-3) 

การรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงยุคปัจจุบันในมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม การปรับตัวเพ่ือแก้ปัญหาการ
ด ารงชีวิตความปกติในรูปแบบใหม่อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

Perception, understanding and awareness of the current disruptive in dimensions of 
society, economics, politics, environment, information technology and innovation, social effects, 
political effects, economics effects, environmental effects, the use of information technology and 
innovation. Adaptation for effective problem solving in new normal toward disruptive society. 

 
0040102 องค์กรแห่งความสุข 

Happy Organization 
2(1-2-3) 

ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบนความ
หลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข จิตวิทยาเชิงบวก การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือ
เสริมสร้างความสุข การท างานอย่างมีความสุข การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 

Definitions and types of organization, organizational environment, multi-cultural diversity 
in organization, definitions and importance of happy workplace, positive psychology applying for creative 
happy workplace, and participation in creating a happy organization. 
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              1.2  กลุ่มวิชาเลือก    6  หน่วยกิต 
       มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
    1.2.1  กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 

0010302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
Chinese Language for Communication  

3(3-0-6) 

ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาจีนอย่างง่ายส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน สัทอักษรภาษาจีน
และการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง  ๆ 

Basic Chinese language vocabularies, phrases and sentences in daily conversation; 
Chinese phonetics ( Pinyin)  and pronunciation; practicing Chinese communication in various 
situations. 
   

0010402 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
Japanese Language for Communication 

3(3-0-6) 

ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน สัทอักษรภาษาจีน
และการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Basic Japanese language vocabularies, phrases and sentences in daily conversation; 
Japanese phonetics and pronunciation; practicing Japanese communication in various situations. 

 
0010502 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 

Malayan Language for Communication  
3(3-0-6) 

ค าศัพท์ วลี และประโยคภาษามลายูอย่างง่ายส าหรับการสนทนาในชีวิตประจ าวัน สัทอักษรภาษา
มลายูและการออกเสียง การฝึกทักษะการสื่อสารภาษามลายูในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Basic Malayan language vocabularies, phrases and sentences in daily conversation; 
Malayan phonetics and pronunciation; practicing Malayan communication in various situations. 
 
 
 
 
 
      1.2.2  กลุ่มพัฒนาความเป็นมนุษย์ 

0020114 พลเมืองศึกษา ธรรมาภิบาลกับการป้องกันคอร์รัปชัน 
Citizenship Education, Good Governance and Corruption 
Prevention  

2(1-2-3) 
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ความหมายและความส าคัญของพลเมือง บทบาท สิทธิหน้าที่ หลักความดี คุณธรรม ในมิติทาง
สังคม ศาสนา ปรัชญา พลเมืองกับความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ แนวคิดทฤษฎี การบริหารจัดการธรรมาภิบาล 
ปัญหาและการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น การวัดและประเมินหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน 

Definition and importance of citizenship , roles, principles, virtue, morality in social dimensions, 
religion, philosophy, citizenship in the globalization, meaning, characteristics, concepts, theories, management, 
good governance creating public consciousness, volunteering, corruption prevention, measurement and 
assessment good governance of organization. 
 

0020115 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
Information for Learning 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ ความต้องการใช้ กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้
สารสนเทศ ความต้องการใช้สารสนเทศ การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การถอดองค์ความรู้สารสนเทศ การเขียนรายการอ้ างอิงและ
บรรณานุกรม การน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบบทความวิชาการ 

Definition and importance of information literacy, processes development of 
information literacy skill, needs of using information, selecting of sources of information, information 
searching, evaluation of information values, information analysis and synthesis, extracting of knowledge, 
writing reference and presentation in academic article. 
 

0020116 แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
Creative Learning Spaces 

2(1-2-3) 

ความหมายและความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ความหมาย ความส าคัญและขอบเขตของแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ประเภทของแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงบริการในแหล่งเรียนรู้เชิงสรรค์ 

Definition and importance of learning space, using creative learning space for lifelong 
learning, meaning, scope and importance of creative learning spaces, category of creative learning 
spaces, collection, services and access of creative learning spaces. 
 

0020117 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

2(1-2-3) 

ความหมายของการท าสมาธิ  จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน  จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  ลักษณะของ
การบริกรรมและการท าสมาธิ  ประโยชน์ของสมาธิ  ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้ใน
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ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ  สิ่งที่ควรรู้
เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา      

Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the nature of reciting and 
meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation; the way to apply meditation to daily life, 

meditation as related to education and operation; the nature, process, property, 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. 
 

0020118 โลก สิ่งแวดล้อม มนุษย์และการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment, Humans and Changes  

2(1-2-3) 

โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับตัวของมนุษย์ต่อภัยพิบัติธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

Structure and composition of earth, global change, natural disasters, natural resources 
and the environment, environmental management and sustainable development, human adaptation 
to natural disasters and environmental changes, The application of geo-informatics for environmental 
and disaster management. 

 
 
 

0020119 พลังมหัศจรรย์แห่งจิต 
 Miraculous Power of Mind 

2(1-2-3) 

ปรากฏการณ์พลังทางจิต  รวบรวมข้อมูลและเรียนรู้ปรากฏการณ์พลังต่าง ๆ ที่เกิดจากจิตมนุษย์ 
การฝึกพลังจิตต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยระบบดิจิทัลสารสนเทศ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนการวัดพลังจิตและอารมณ์ของมนุษย์ 

Psychological phenomena in science and Buddhism, methods of training psychic 
powers in various ways, measuring the Aura energy in the human body, psychic benefits in daily life, 
scientific equipment supporting power of mind assessment. 
 
0020120 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 

Conflict Resolution through Peaceful Means 
2(1-2-3) 
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แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง สันติภาพ สันติวิธี การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์
ความขัดแย้ง และความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน และระหว่างประเทศ แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคาม
สันติภาพ 

Concept and theory of conflict, peace, violent conflict prevention, conflict and violence 
analysis in personal, community and international levels, model of peaceful means in solving peace-
threatening problem. 

 
0020121 สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

Rights, Duties, and Participatory in Local Development 
2(1-2-3) 

ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ การเมืองและการปกครองแบบมีส่วนร่วม สิทธิ หน้าที่ 
พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการบริหารและการจัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค แนว
ทางแก้ไขและทิศทางแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทย 

Philosophy, concepts related rights and duties, politics and participatory governance, rights, 
duties, and development of local government in Thailand, model of administration and management of 
local government organizations, problem, obstruction and solution trends of Thai local administration. 
 
 
0020122 ระบบราชการไทย 

Thai Bureaucratic Administration 
2(1-2-3) 

การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรวมอ านาจ การกระจายอ านาจ 
หน้าที่ของหน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายได้และ
รายจ่ายของรัฐบาล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การบริการประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับฟังเสียงของประชาชน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

Central, regional, and local administration, centralization, decentralization, duties of 
bureaucratic units, independent organizations, privatization, government officials, government revenues 
and expenditure, e-government, e-service, public hearing, and public information awareness. 
 

0020123 สุขกับชีวิตด้วยจิตวิทยา 
Good Life Through Psychology 

2(1-2-3) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองตามศักยภาพ การปรับตัวให้ชีวิตมีความสุขแบบสมดุล การ
วางแผนชีวิต การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาภาวะผู้น า การจัดการภาวะวิกฤตของชีวิต การพัฒนาตัวเองด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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Life quality development, self-development, adjustment for balance and happy life, 
life-planning, human- relationship development, leadership, life- crisis management, lifelong learning 
for self-development. 

 

0020120 การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 
Conflict Resolution through Peaceful Means 

2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีความขัดแย้ง สันติภาพ สันติวิธี การป้องกันความขัดแย้งที่รุนแรง การวิเคราะห์
ความขัดแย้ง และความรุนแรงในระดับบุคคล ชุมชน และระหว่างประเทศ แนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาที่คุกคาม
สันติภาพ 

Concept and theory of conflict, peace, violent conflict prevention, conflict and violence 
analysis in personal, community and international levels, model of peaceful means in solving peace-
threatening problem. 

 
 

0020121 สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
Rights, Duties, and Participatory in Local Development 

2(1-2-3) 

ปรัชญา แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ การเมืองและการปกครองแบบมีส่วนร่วม สิทธิ หน้าที่ 
พัฒนาการการปกครองท้องถิ่นไทย รูปแบบการบริหารและการจัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค 
แนวทางแก้ไขและทิศทางแนวโน้มการปกครองท้องถิ่นไทย 

Philosophy, concepts related rights and duties, politics and participatory governance, 
rights, duties, and development of local government in Thailand, model of administration and 
management of local government organizations, problem, obstruction and solution trends of Thai 
local administration. 
 
     1.2.3  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

0030106 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
Agriculture for Quality of Life Development 

2(1-2-3) 

วิถีชีวิตกับการเกษตร ประโยชน์และประเภทของการเกษตร การเกษตรกับสภาพภูมิอากาศ การ
ประยุกต์วัสดุทางการเกษตรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ การเกษตรเพ่ืองานอดิเรก การเกษตรเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 
การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรด้วยนวัตกรรมและการแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

Way of life and agriculture, benefits and classification of agriculture, agriculture and climate, 
applying of agricultural materials to promote health, agriculture for hobby, agriculture for driving the 
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community economy, problem solving in agricultural products with innovation and processing, agriculture 
product value added. 
 
0030107 เทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

Technology and Creative Innovation 
2(1-2-3) 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การเลือกและประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมและการเปลี่ยนแปลง 

Knowledge, understanding related technology, selecting and applying to improve the 
quality of life to creating suitable innovations for social context and changes. 
 
 

0030108 สุขภาพดี ชีวิตดี 
Good Health Good Life  

2(1-2-3) 

ความรู ้พื ้นฐานด้านสุขภาพ ความส าคัญและมิติทางสุขภาพ การดูแลสุขภาพของแต่ละช่วงวัย 
หลักการใช้ยาสามัญประจ าบ้าน ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน การใช้ยาในทาง
ที่ผิด เพศศึกษา ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด บุหรี่และยาสูบ การดูแลสุขภาพจิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขภาพ 

Basic knowledge of health, importance and dimension of health, health care of life stages, 
principles of common household medicine, modern medicine, traditional medicine and health products used 
in daily life, drug abuse, sex education, knowledge related tobacco and cigarette, mental health care, health 
innovation and technology. 

    1.2.4   กลุ่มสหวิทยาการและการจัดการ 
0040103 การประกอบการสมัยใหม่ 

Modern Entrepreneurship  
2(1-2-3) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสและการรับมือทางธุรกิจในยุคที่มี
การเปลี่ยนแปลง บูรณาการความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการจัดการกับการบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ และ 
การจัดการธุรกิจขนาดเล็ก 

Concept and theory creating entrepreneurial, searching for opportunities and dealing with 
business in a change age integrate knowledge with the science of management and business administration, 
strategies for entrepreneurs and small business management. 

 
0040104 การตลาดชาญฉลาด 

 Smart Marketing 
2(1-2-3) 
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แนวคิดและทฤษฎี การแข่งขันทางการตลาดในโลกปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การจัดการตลาดยุคใหม่ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
การตลาดเพื่อธุรกิจชุมชน 

Concept and theory of marketing competitiveness analysis, applying psychology on 
consumer behavior, market segmentation, targeting, product positioning, branding, modern business 
management, modern marketing management through online and offline, marketing for community 
business. 
 
0040105 สังคมไทยในยุคดิจิทัล 

Thai Society in Digital Era 
2(1-2-3) 

แนวคิด ความหมายและความส าคัญของสังคมยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่สังคมยุค
ดิจิทัล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์  ความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในเชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้และการปรับตัวในยุคดิจิทัลผ่านกระบวนการทางสังคม ความตระหนักรู้ในคุณธรรม
และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

Concept, definition information with digital media and social networks, the change of 
Thai society to a digital age society, understanding and skills in using creative digital technology, learning 
and adaptation in the digital age through social processes, awareness of morals and ethics in the use 
of digital technology. 

 
0040106 ออกแบบการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล 

Storytelling Design Digital in Media  
2(1-2-3) 

การเล่าเรื่องผ่านเนื้อหาในรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพ วีดิทัศน์ เสียง บทสนทนา และผ่านเทคนิคต่าง ๆ 
บนแพลตฟอร์มในสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย 

Storytelling through various forms of content storytelling, telling a story by video, voice, 
dialogue and various production techniques for platforms in digital media. 
   
0040107 เกมการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 

Educational Games for Citizenship 
2(1-2-3) 

ความส าคัญของเกมการศึกษาและความเป็นพลเมือง ประเภทของเกมการศึกษา แนวทางการ
ออกแบบเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของพลเมือง การใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเกมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาความเป็นพลเมือง การทดลองจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

Importance educational games and citizenship, types of educational games, guidelines of 
educational games design to develop characteristics of citizen; using media technology, and innovation on 
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educational games to develop citizenship, educational games activities management for citizenship in 
democratic regime. 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94      หน่วยกิต 
2.1  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ        24   หน่วยกิต 
4501001 ภาษาอังกฤษส าหรับคหกรรมศาสตร์      3(3-0-6) 
 English for Home Economics  
 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 and articles. English Presentation Skills and 
Communication. 
 
4501104 คหกรรมศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)  
 Introduction to Home Economics 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ปรัชญา และขอบเขตของคหกรรมศาสตร์ทั้งในและ
ต่างประเทศ บทบาทของนักคหกรรมศาสตร์ การเผยแพร่งานทางคหกรรมศาสตร์ งานอาชีพและแนวโน้มอาชีพ
ทางคหกรรมศาสตร์  
 
4502101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร์   3(2-2-5) 
 Computer and Information Technology in Home Economics 
 ความหมาย ความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการส าหรับงานเอกสาร การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และงานทางด้านคหกรรมศาสตร์  การใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบตกแต่ง เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
 
4502901     ระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์      3(2-2-5)   
 Research Method in Home Economics 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติในงานวิจัย หลักและวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การก าหนด
หัวข้องานวิจัย การออกแบบงานวิจัยเชิงทดลอง เชิงส ารวจ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การ
วัดข้อมูล การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเก็บ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลผล และสรุป
ผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การจัดท ารายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัย 
 
 
 
 
4503101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์       3(2-3-5)  
 Business Management in Home Economics 
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 รูปแบบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจคหกรรมศาสตร์  จริยธรรมในการประกอบ
ธุรกิจ บทบาทของธุรกิจคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทย หลักการพ้ืนฐานทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยง
ทางธุรกิจ การบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมองค์การ รวมถึงศึกษาหน้าที่หลักในการจัดการ
ธุรกิจในด้านการผลิต การตลาด และการเงิน ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ จัดกิจกรรมธุรกิจจ าลอง  
 
4503901 โครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์      3(0-9-5)  
 Research Project in Home Economics 
 แนวโน้มและประเด็นส าคัญทางคหกรรมศาสตร์ น าเสนอหัวข้อส าหรับโครงงานวิจัย 
ด าเนินการวิจัย และเสนอผลงานวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
4504101 เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค        3(3-0-6)  
 Consumer Economics  
 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ กลไกของอุปสงค์และอุปทาน ดุลยภาพของตลาด การ
ผลิต ต้นทุนการผลิต รายรับจากการผลิตก าไร การก าหนดราคาสินค้าในตลาดแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้ หลัก
เศรษฐศาสตร์ในงานด้านคหกรรมศาสตร์ ความส าคัญของบริโภคศึกษาต่อเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคล และส่วนรวม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4504904 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์       3(2-2-5) 
 Seminar in Home Economics 
 ความหมาย ความส าคัญ การคนควา วิเคราะห์ และการวิเคราะห์เอกสารหรือบทความทาง
วิชาการ งานวิจัยดานคหกรรมศาสตรทั้งในและตางประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ทาง 
ด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์แขนงต่างๆ การสัมมนาเกี่ยวกับช่องทางการประกอบอาชีพหรือเครือข่ายอาชีพ  
ด้านคหกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาและการน าเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
   2.2   วิชาเฉพาะ     63      หน่วยกิต 
        2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ         24  หน่วยกิต 
4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน     3(2-2-5) 
 Family and Community Resources Management 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภททรัพยากรครอบครัว หลักการตัดสินใจใช้ทรัพยากร หลัก
และกระบวนการจัดการทรัพยากร ค่านิยมและเจตคติในการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน การประยุกต์
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากร ฝึกปฏิบัติการจัดการทรัพยากร เงิน เวลา แรงงาน อาหาร ที่อยู่
อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม  
 
4511104 โภชนาการ        3(2-3-5)  
 Nutrition  
 ความหมาย ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ฉลากโภชนาการ ประเภทของอาหารและ
สารอาหาร  หน้าที่ ประโยชน์ การย่อย การดูดซึมของสารอาหาร ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในหนึ่งวัน หลักการ
ก าหนดรายการอาหารส าหรับครอบครัวให้เหมาะสมกับบุคคลวัยต่างๆ ปัญหาภาวะโภชนาการและวิธีการป้องกัน แก้ไข 
ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารให้เหมาะสมกับบุคคลวัยต่างๆ 
 
4511204 หลักการประกอบอาหาร      3(2-3-5)  
 Principles of Cookery 
 หลักการเบื้องต้นในการประกอบอาหาร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หลักการชั่งตวงและ
การเตรียมอาหาร ค าศัพท์ที่ใช้ในการเตรียมและประกอบอาหาร การจัดการงานครัว  เทคนิคพื้นฐานในการ
ประกอบอาหาร การเลือกวัตถุดิบ การเตรียม การเก็บรักษา ฝึกปฏิบัติเทคนิคและวิธีการประกอบอาหารขั้น
พ้ืนฐาน 
 
4514907 สุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ    3(2-3-5) 
 Food Sanitation and Quality Control  
 ความหมาย ความส าคัญของหลักสุขาภิบาลอาหาร โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหาร  สถานที่
ประกอบและจ าหน่ายอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนส่งอาหารและขณะรอจ าหน่าย 
สุขวิทยาส่วนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหารและ
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ความปลอดภัยในอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร การประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบอาหารและมาตรฐานอาหาร 
ฝึกปฏิบัติการสุขาภิบาลอาหารและควบคุมคุณภาพ  
 
4542101 พัฒนาการครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์    3(2-2-5) 
 Family Development and Reproductive Health 
 พัฒนาการมนุษย์แต่ในละช่วงวัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการครอบครัว การ
เกิดและระบบความสัมพันธ์ในครอบครัว วัฏจักรครอบครัว การวางแผนครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัว บทบาท
หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว กฎหมายครอบครัว ปัญหาครอบครัวและแนวทางการจัดการ ฝึก ปฏิบัติการ
ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ 
 
4551105 การแกะสลักและงานใบตองส าหรับตกแต่งอาหาร   3(2-3-5) 
 Carving and Banana-Leaf Arrangement for Food Decorations 
 หลักศิลปะเบื้องต้น การตกแต่งอาหารในโอกาสต่างๆ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ ผลิตผลงาน และ
การเก็บรักษาผลงาน ฝึกปฏิบัติการแกะสลักจากผักและผลไม้ และการเย็บใบตองส าหรับตกแต่งอาหาร 
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4552109 หลักศิลปะและการจัดดอกไม้       3(2-3-5) 
 Principles of Arts and Floral Arrangements 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักศิลปะ และองค์ประกอบศิลปะ การประยุกต์หลักศิลปะส าหรับการ
จัดดอกไม้ ในเรื่อง เส้น รูปร่าง รูปทรง สี สัดส่วน ความสมดุล ความกลมกลืน ความขัดแย้ง ตามหลักองค์ประกอบ
ศิลปะในการออกแบบจัดดอกไม้ การเลือกใช้ดอกไม้ใบไม้ให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ฝึกปฏิบัติการจัด
ดอกไมด้้วยแจกัน กระเช้าและช่อดอกไม้ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา 
 
4561103 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม       3(2-3-5) 
 Textile and Clothes 
 สิ่งทอ สมบัติของเส้นใย การจ าแนกประเภทและชนิดของเส้นใย เส้นด้าย ความรู้พื้นฐานใน
การผลิตผ้าและการตกแต่งเบื้องต้น การเลือกซื้อ การน าไปใช้ และการดูแลผ้าชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการตัดเย็บ
เสื้อผ้า สิ่งของ และเครื่องใช้ การใช้งานในชีวิตประจ าวันด้วยมือและจักรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับงานสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม  
 
 
 
 
 
 
 
           2.2.2   วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า   39      หน่วยกิต 
                       ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาที่เป็นความสนใจ เฉพาะที่ผู้เรียนต้องการเลือก
เรียน  โดยจะเลือกเรียนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเลือกเรียนจากทุกกลุ่มวิชาก็ได้ 
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
4512206  อาหารไทย         3(2-3-5) 
 Thai Cuisine 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา และประเภทของอาหารไทย ลักษณะส าคัญของ
อาหารไทยประจ าภาค เครื่องเทศและเครื่องปรุง เทคนิคการประกอบอาหารไทย อาหารไทยโบราณ หลักการจัดส ารับ
และการจัดตกแต่งอาหารไทย ฝึกปฏิบัติการท าอาหารไทย 
 
4512216 การถนอมและแปรรูปอาหาร      3(2-3-5)  
 Food Preservation and Processing 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของการถนอมอาหาร สาเหตุของอาหารเน่าเสีย หลัก
และวิธีการถนอมอาหารแบบต่างๆ การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส าหรับการถนอมและแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อ ฝึกปฏิบัติการถนอมและแปรรูป
อาหาร 
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4512217 อาหารเอเชีย         3(2-3-5) 
 Asian Cuisine 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ประเภทและลักษณะของอาหารเอเชีย วัตถุดิบ 
เครื่องปรุงชนิดต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีการประกอบ
อาหาร การจัดตกแต่งอาหารเอเชีย ฝึกปฏิบัติการท าอาหารเอเชีย 
 
4512218 อาหารยุโรป         3(2-3-5) 
 European Cuisine 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ประเภทและลักษณะของอาหารยุโรป วัตถุดิบ 
เครื่องปรุงชนิดต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธี ในการ
ประกอบอาหาร การจัดตกแต่งอาหารยุโรป ฝึกปฏิบัติการท าอาหารยุโรป 

 

 

4512219 อาหารเพื่อสุขภาพ        3(2-3-5) 
 Food for Health 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ประโยชน์และหลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี 
ประเภทของอาหารเพ่ือสุขภาพ คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพ หลักการจัดรายการอาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดตกแต่งอาหารสุขภาพ ฝึกปฏิบัติการท าอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 
 
4512302 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร      3(2-3-5) 
 Catering Management and Food Services 
 ความหมาย ความส าคัญ รูปแบบการบริการอาหาร การวางแผนด าเนินงานจัดเลี้ยง ระบบการ
บริหารงานในการจัดเลี้ยง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การพับผ้าเช็ดปาก การจับจีบ
กระโปรงโต๊ะ การจัดโต๊ะอาหาร การจัดรายการอาหาร เครื่องดื่ม การบริการอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมส าหรับงาน
เลี้ยง มารยาทในการรับประทานอาหาร ฝึกปฏิบัติการจัดเลี้ยงอาหารในรูปแบบต่างๆ 
 
4512501 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ   3(2-3-5) 
 ทางประสาทสัมผัส 
 Food Product Innovation and Sensory Quality Assessment 
 ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการสร้างสูตรและกระบวนการผลิต การสร้าง
ผลิตภัณฑ์อาหารจ าลอง ความส าคัญและความหมายของการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยวิธีทางประสาท
สัมผัส ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทาง
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ประสาทสัมผัส วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การคัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ ฝึกปฏิบัติการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
4512601 ภาษาอังกฤษส าหรับงานอาหารและบริการ    3(3-0-6) 
 English for Food and Service   
 Study and practice English in food and service jobs,Reading Writing Speaking and 
vocabulary in food and service jobs. Tableware Welcoming customers Receiving food orders 
Managing general  information in restaurants and practicing English language in food and service 
jobs. English in kitchen such as resipe Reading and Writing, kitchen ware. 
 
 
4513105 การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ      3(2-3-5) 
 Business Cooking 
 ความรูเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมอาหาร การท าอาหารเพื่อการคา แนวโนมของประเภทอาหาร
ที่เหมาะสมกับการคาปจจุบันและในอนาคต ขอควรค านึงถึงการเลือกซื้อและส ารองวัสดุและเครื่องปรุง ประเภท
และรูปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร การผลิต การตลาด การคิดตนทุนและการก าหนดราคาขาย ฝึกปฏิบัติการ
ท าอาหารเชิงธุรกิจ  
 
4513106 การจัดอาหารครอบครัว      3(2-3-5) 
 Family Meal Arrangement  
 ความหมาย  ความส าคัญของอาหารที่มีต่อครอบครัว ความต้องการสารอาหารและพลังงาน
ของบุคคลวัยต่าง ๆ ก าหนดรายการอาหารตามหลักธงโภชนาการและรายการอาหารแลกเปลี่ยน หลักการจัด
อาหารส าหรับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารก เด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ฝึก
ปฏิบัติการจัดอาหารส าหรับบุคคลในครอบครัว  
 
4513208 ขนมไทย         3(2-3-5) 
 Thai  Dessert 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของขนมไทย ชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในการท าขนม การ
เลือกซื้อวัตถุดิบ ศึกษากระบวนการประกอบและเทคนิคการประกอบขนมไทยและขนมไทยร่วมสมัยประเภทต่างๆ 
ลักษณะที่ดีของขนมไทย การบรรจุหีบห่อ ฝึกปฏิบัติการท าขนมไทย  
 
4513209 อาหารว่าง         3(2-3-5) 
 Snacks 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา และประเภทของอาหารว่าง อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้เฉพาะในการประกอบอาหารว่าง เทคนิคและวิธีการประกอบอาหารว่าง การจัดตกแต่งและบรรจุภัณฑ์ การคิด
ต้นทุน ก าหนดราคาขาย และการบริการอาหารว่าง ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่าง 
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4513210 ขนมปังและพัฟเพสตรี       3(2-3-5) 
  Bread and Puff Pastry 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในขนมปัง
และพัฟเพสตรี การเลือกซื้อ วิธีใช้และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ หลักท่ีใช้ในการท าขนมปังและพัฟเพสตรี การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การจัดตกแต่งขนมปังและพัฟเพสตรี ฝึกปฏิบัติการท าขนมปังและพัฟเพสตรี 
 
4513211 เค้กและการแต่งหน้าเค้ก       3(2-3-5) 
 Cake and Cake Decorations 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแต่งในเค้ก การ
เลือกซื้อ วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ การออกแบบแต่งหน้าเค้กให้เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การจัดตกแต่งเค้ก ฝึกปฏิบัติการท าเค้กและการแต่งหน้าเค้ก 

4513212 เครื่องดื่มและไอศกรีม        3(2-3-5) 
 Beverage and Ice Cream 
 ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมา ประเภทของเครื่องดื่มและไอศกรีม คุณลักษณะของ
เครื่องดื่มและไอศกรีม วัตถุดิบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตเครื่องดื่มและไอศกรีม การเก็บรักษา การจัด
ตกแต่งและบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนและการก าหนดราคาขาย ฝึกปฏิบัติการผสมเครื่องดื่มและการผลิตไอศกรีม 
 
 กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
4522201  การสร้างแบบเสื้อผ้าแฟชั่น      3(2-2-5)  
 Pattern Design for Clothes Fashion  
 การออกแบบและดัดแปลงแบบตัดเบื้องต้นให้เป็นเสื้อแบบต่างๆ ตามสมัยนิยม ฝึกปฏิบัติตัดเย็บ
เสื้อแฟชั่นตามความเหมาะสม 
 
4522203  การออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า     3(2-2-5)  
 Dressing Design and Sewing  
 ความส าคัญ ลักษณะการแต่งกาย การดัดแปลงออกแบบเสื้อผ้า การออกแบบ การแต่งกายจาก
สิ่งแวดล้อม การวัดตัว ฝึกปฎิบัติการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง 
 
4523404 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งทอ      3(2-2-5) 
 Textile Quality Testing  
 ความหมาย ความส าคัญของการทดสอบชนิดของสิ่งทอ คุณสมบัติของเส้นใยทางกายภาพ 
และทางเคมี ศึกษาคุณสมบัติของความคงทนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และวิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การดูแล
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ฝึกปฎิบัติการการวิเคระห์คุณภาพสิ่งทอ 
 
4524909 สีย้อมและการย้อมสี        3(2-2-5) 
 Dye and Dyeing 



หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร                                 28  

 ความหมาย ความส าคัญ ทฤษฎีของการมองเห็น สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการย้อมชนิดและ
คุณสมบัติของสี หลักและเทคนิคการย้อมสี การท าลวดลายจากการย้อมสี การฝึกปฏิบัติทดสอบความคงทนของสี 
4561104   การจัดการธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม     3(2-2-5) 
 Business Management in Textile and Clothes  
 ความหมาย ความส าคัญ และโครงสร้างของธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สภาวะการผลิต การ
บริโภค โซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ ฝึกปฏิบัติการจัดการ แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจสิ่งทอ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง  
 
4561105   วัฒนธรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม     3(2-2-5) 
 Culture of Textile and Clothes 
 ความหมาย ลักษณะของวัฒนธรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย อุปกรณ์และเทคนิคการ
ผลิต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4562406   การเย็บปักด้วยมือและจักร       3(2-2-5) 
 Hand and Machine Embroidery  
 เครื่องมือเครื่องใช้ในการเย็บตะเข็บต่าง ๆ ด้วยมือและจักรการออกแบบลวดลายส าหรับการ
ปักด้วยมือและจักร ส าหรับการประดิษฐ์ตกแต่งเครื่องใช้ให้ประณีตสวยงาม เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ฝึก
ปฏิบัติการตัดเย็บปักด้วยมือและจักร 
 
กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
4074505  การบริหารจัดการสถานบริการส าหรับเด็กและผู้สูงอายุ   3(3-0-6)  
 Care and Center Management of Children and The Elderly  
 ความส าคัญและขอบข่ายการด าเนินงานของสถานบริการเลี้ยงดูเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ 
จุดมุ่งหมายในการจัดสถานบริการ การวางแผนการเน ินการ การจัดสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ การจัดสรรบุคลากร
ส าหรับการเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ การประมาณค่าใช้จ่าย การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถานบริการเด็กและสถานบริการผู้สูงอายุ 
 
4543101 สุขอนามัยครอบครัว       3(3-0-6)  
 Family Hygiene 
 ความรู้เกี่ยวกับครอบครัว ความหมายของสุขอนามัย ปัญหาสุขอนามัยในครอบครัวการ
ส่งเสริมสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว โภชนาการส าหรับครอบครัว โรคติดต่อในครอบครัว สวัสดิการภายในบ้าน 
การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลทั่วไปในบ้าน และสุขภาพจิตในครอบครัว 
 
 
 
 
4541104  จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก    3(2-2-5)  
 Psychology Development and Child Raising 
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 ความหมายและทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก การปฏิสนธิและชีวิตในครรภ์ การคลอด 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
รวมทั้งจริยธรรม อิทธิพลต่อการอบรมเลี้ยงดูและการจัดสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก บทบาทของ
ครอบครัวและชุมชนที่มีต่อสุขภาพเด็ก ฝึกปฏิบัติการสังเกตพฤติกรรมและ/หรือการดูแลเด็กในโรงเรียน หรือสถาน
รับเลี้ยงเด็ก  
 
4541105  การส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์      3(3-0-6)  
 Promotion of Human Development 
 ความส าคัญของการส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการศึกษาพัฒนาการทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย์ หลักพัฒนาการมนุษย์ องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ  หลักจิตวิทยาพัฒนาการ
มนุษย์ การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ในช่วงวัยต่างๆ 
 
4541106  สุขภาพจิตในครอบครัว      3(3-0-6)  
 Family Mental Health 
 ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของสุขภาพจิต พฤติกรรม และการปรับตัว ปัจจัยที่
ส่งผลต่อสุขภาพจิตครอบครัว บทบาทสมาชิกครอบครัวในการปรับสุขภาพจิต ลักษณะของครอบครัวที่มีปัญหา
สุขภาพจิต แนวทางแก้ไขครอบครัวที่มีปัญหาสุขภาพจิต 
 
4541203  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ      3(2-2-5)  
 Health Care for The Elderly  
 ความหมาย ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรมของผู้
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โภชนาการผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ การสื่อสารกับผู้สูงอายุ ความเสี่ยงของผู้สูงอายุด้าน
สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือกิจวัตรประจ าวัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การ
นันทนาการ  สังคมผู้สูงอายุ การออกก าลังกาย ฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
4543204  การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ    3(3-0-6)  
 Raising Children with Special Need  
 ทฤษฎีและพัฒนาการของเด็กกลุ่มพิเศษแต่ละประเภท ความต้องการและการสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของเด็กกลุ่มพิเศษ วิธีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาการ
ของเด็กกลุ่มพิเศษ การแก้ไขและส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ
เด็กกลุ่มพิเศษ 
 
กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
4551106  งานใบตอง        3(2-3-5) 
 Banana Leaf Craft 
 ประโยชน์ของงานใบตองที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่างๆ ตามงานประเพณี การเลือก การ
เตรียม การใช้ และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การประดิษฐ์งานใบตองและวิธีการประดิษฐ์งานใบตอง วัสดุทดแทน
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ใบตอง ฝึกปฏิบัติงานใบตอง ถาดใบตอง กระทงใบตอง แจกันใบตอง กระเช้าใบตอง บายศรี กระทงดอกไม้ธูป
เทียนแพ  
 
4552104  การร้อยมาลัย       3(2-3-5) 
 Thai  Garland 
 ความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญของพวงมาลัย รูปแบบของพวงมาลัยและการใช้ เนื่อง
ในโอกาสต่างๆ การเลือกและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการร้อยมาลัย หลักและขั้นตอนการร้อยมาลัย การ เก็บ
รักษามาลัยให้คงทนนาน ฝึกปฏิบัติร้อยมาลัยแบบต่างๆ การร้อยอุบะ มาลัยช าร่วย มาลัยชายเดียว มาลัยสองชาย
เพ่ือใช้ในโอกาสพิเศษ 
 
4552406  หลักพ้ืนฐานงานประดิษฐ์      3(3-0-6) 
 Introduction to Crafting 
 ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ ประเภทของงานประดิษฐ์ ลักษณะของงานประดิษฐ์
ความสัมพันธ์ของงานประดิษฐ์กับภูมิปัญญาและวิถีชีวิตไทย งานประดิษฐ์สากล กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่
ใช้ในงานประดิษฐ์แนวโน้มและการตลาดของงานประดิษฐ์ 
 
4552407  งานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า      3(2-3-5)
 Craft Creative from Fabric  
 คุณค่าประโยชน์ การสร้างแบบ หลักการเลือกผ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์  
ฝึกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ของใช้ และของตกแต่งจากผ้าในรูปแบบต่างๆ  ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
 
4552408  เทคนิคการตัดเย็บและการตกแต่งงานศิลปะประดิษฐ์    3(2-3-5) 
 Sewing Techniques and Decorative in Creative Craft 
 เทคนิคการตัดเย็บเบื ้องต้น เทคนิคการตัดเย็บส่วนต่างๆ การน าเทคโนโลยีต่างๆ  
มาประดิษฐ์ และตกแต่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับงานศิลปะประดิษฐ์ ฝึกปฏิบัติการตัดเย็บและตกแต่งงานศิลปะประดิษฐ์ 
 
4553203  การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย     3(2-3-5) 
 Floral Arrangements in Thai Tradition 
 ความหมาย ความส าคัญการจัดดอกไม้ในประเพณีไทย หลักการเลือก การเตรียม และดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ส าหรับการจัดดอกไม้ในประเพณีไทย ทั้งงานพิธีมงคลและอวมงคล ฝึกปฏิบัติ
จัดดอกไม้หน้าพระพุทธ จัดช่อดอกไม้เจ้าสาว พานรับน้ า พานขันหมาก กรวยอุปัชฌาย์ พวงหรีด จัดดอกไม้หน้า
ศพ ดอกไม้หน้ากรอบรูป จัดดอกไม้ช าร่วย  
 
4553204  การประดิษฐ์ของขวัญและของที่ระลึก     3(2-3-5) 
 Gift and Souvenir Making 
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 ความหมาย ประเภทของขวัญของที่ระลึก การเลือกใช้ของขวัญ ของที่ระลึกในแต่ละโอกาส วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน การออกแบบ ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ของขวัญของที่ระลึก ให้เหมาะกับวัสดุตามสมัย
นิยมและโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 
4553206  การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์     3(2-3-5) 
 Product Design and Packaging  
 ความหมาย ความส าคัญของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอน วิธีด าเนินการออกแบบ การสร้างแพทเทิร์น เทคนิควิธี 
อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับวัสดุตามสมัยนิยม สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่าย การใช้งาน 
ฝึกปฏิบัติออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
 
4553207  การจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์     3(2-3-5) 
 Business Management in Handicrafts  
 ความหมาย ความส าคัญของการจัดการธุรกิจศิลปะประดิษฐ์ พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ศิลปะประดิษฐ์ การจัดการการผลิต การตลาดออฟไลน์และออนไลน์ การเงิน  การขนส่ง การเก็บรักษา  และ
จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบการงานประดิษฐ์ ฝึกปฏิบัติการท าโครงงานการเพิ่มมูลค่าใช้กับศิลปะประดิษฐ์ 
 
4553208  การจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์       3(2-3-5) 
 Creative Flower Arrangements  
 ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ รูปแบบและการออกแบบจัดดอกไม้ แบบสร้างสรรค์ แบบ
อิสระ ตามสมัยนิยม การเลือก การเตรียม การใช้และการดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ การจัดดอกไม้ การน าหลักศิลปะ
มาฝึกออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้แบบสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในโอกาสพิเศษ 
 
4553408  งานสร้างสรรค์จากดินไทย      3(2-3-5) 
 Creative Craft from Thai Clay 
 ความหมาย ความส าคัญของดินไทย รูปแบบผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของงานดิน การเลือก  
การเตรียม การใช้ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การออกแบบ  และพัฒนางานศิลปะประดิษฐ์ จากดินไทย 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตของใช้ ของตกแต่ง สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 
4553409  ศิลปะประยุกต์ในงานประดิษฐ์      3(2-3-5) 
 Applied Art in Crafts 
 ความหมาย ความส าคัญของศิลปะประยุกต์ในงานประดิษฐ์ ประวัติศาสตร์และพัฒนาการการ
ประยุกต์ศิลปะในงานประดิษฐ์ ส่วนประกอบทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎี จิตวิทยาและเทคนิค
การใช้สี การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ การวาดภาพเพ่ือการออกแบบงานประดิษฐ์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 
ส่วนประกอบทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้สี ฝึกปฏิบัติออกแบบผลงานโดยการประยุกต์ศิลปะ
ในงานประดิษฐ์ 
 
4553410  การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ของชุมชน   3(2-3-5) 
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 Development of Community Creative Crafts Product 
 ความหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบ รูปแบบของผลิตภัณฑ์ตามวิถีชีวิต
ของชุมชน สภาพปัญหาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ในชุมชน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
กระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการเลือกวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานประดิษฐ์จากวัสดุในชุมชน การผลิต
ผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานจากวัสดุในชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเป็นกระบวนการ  
ฝึกปฏิบัติพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เทคนิคใหม่ และวิธีการถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นศึกษาดูงาน 

 
4553411  การน าเสนองานประดิษฐ์สร้างสรรค์     3(2-3-5) 
 Creative Craft Presentations  
 ความหมาย ความส าคัญ หลักการ การวางแผน การเขียนแผนการน าเสนอ  การจัดท าสื่อการ
น าเสนองานประดิษฐ์ด้วยการวาดและการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วิธีการน าเสนองานประดิษฐ์ใน
รูปแบบต่างๆ การประเมินผล ฝึกปฏิบัติการน าเสนองานประดิษฐ์สร้างสรรค์  
 
4553601  ภาษาอังกฤษส าหรับงานประดิษฐ์สร้างสรรค์    3(3-0-6) 
 English for Creative Crafts 
 Technical Term of Creative Craft as Type of Craft, Materials, Equipments and 
Development of reading, listening, writing and speaking skills for communication in Creative Craft 
works. 
กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและท่ีอยู่อาศัย 
4531102 การปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย      3(3-0-6) 
 Household Renovation 
 ความส าคัญของที่อยู่อาศัย ลักษณะของที่อยู่อาศัยที่ดีน่าอยู่ การปรับปรุงบ้านและ บริเวณ
บ้าน การท าความสะอาด การซ่อมแซมบ้าน บริเวณบ้าน เครื่องใช้และสุขาภิบาลในบ้าน 
 
4531103  การจัดการพื้นที่ภายในบ้าน      3(2-2-5) 
 Household Space Management 
 หลักการออกแบบ ประเภท และลักษณะของพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านห้องต่างๆ ภายในบ้าน 
การจัดพ้ืนที่ใช้สอยแบบแยกประเภทตามการอยู่อาศัยและแบบแยกย่อยห้องต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการเข้าถึงและทิศ 
การก าหนดขนาด สัดส่วน พ้ืนที่ใช้สอย ความสัมพันธ์กับทิศทางลม และการประหยัดพลังงาน และการฝึก
ปฏิบัติการออกแบบ และการวิเคราะห์การจัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 
  
4531104  สุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในบ้าน    3(3-0-6) 
 Housing Sanitation and Safety 
 ความรู้เกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ความหมายของสุขาภิบาล และความปลอดภัยในบ้านและ
ที่อยู่อาศัย ความจ าเป็นที่ต้องจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลบ้านและที่อยู่อาศัย 
โรคติดต่อภายในบ้าน อุบัติเหตุและการป้องกัน อุปสรรคและข้อจ ากัดในการจัดการสุขาภิบาลบ้านและที่อยู่อาศัย
ให้เหมาะสม 
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4531105  การพัฒนาชุมชน       3(3-0-6) 
 Community Development 
 ความหมายของชุมชนและการพัฒนา แนวคิดด้านประชากรศึกษา เพ่ือการจัดการและพัฒนา
ชุมชน แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน หลักการจัดการและพัฒนาชุมชน ข้อมูลชุมชน การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา หรือแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 
4531201  การบริหารงานแม่บ้าน      3(2-2-5) 
 Housekeeping Management 
 การด าเนินงานแม่บ้าน หน้าที่และความรับผิดชอบของแม่บ้าน การเตรียมห้องพัก หลักการท า
ความสะอาด การจัดตกแต่งของในห้องพักให้ครบมาตรฐานที่ก าหนด หลักการดูแลทรัพย์สินภายในห้องพัก  
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ การซักรีด การท าบัญชีรายละเอียดสิ่งของเครื่องใช้ หลักการดูแลและท าความ
สะอาดในส่วนพ้ืนที่สาธารณะ การจัดตารางการท างาน รวมทั้งการบริหารงานภายในของแผนกและร่วมกับแผนก
อ่ืน การรับค าร้องเรียนและแนวทางแก้ไข ฝึกปฏิบัติงานแม่บ้าน 
 
4531301  การจัดและตกแต่งบ้าน      3(2-2-5) 
 Home Furnishing and Decorations 
 วิวัฒนาการของบ้านและลักษณะของบ้านประเภทต่างๆ หลักการสร้างบ้าน การฝึกหัดอ่าน
สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมจากแบบแปลน การวางผัง การจัดตกแต่งโดยใช้หลักการตกแต่งภายในเป็นเกณฑ์  
ฝึกปฏิบัติการท าผังห้องต่างๆ และฝึกท าหุ่นจ าลอง 
 
4533201  การออกแบบเครื่องใช้ในบ้าน      3(2-2-5) 
 Home Appliance Design 
 การออกแบบ ส่วนประกอบของการออกแบบที่เหมาะสมกับการน ามาใช้ รูปแบบและลักษณะ
ของวัสดุ เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้าน มุ่งความส าคัญของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ใช้สอยและความ
สวยงาม การฝึกปฏิบัติการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องใช้ในบ้าน 
 
 2.3   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
         ให้ศึกษา 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
4503801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    2(90) 
 Preparation for Professional Internship  
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจ าลอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ ความส าคัญของการฝกประสบ
การณวิชาชีพ การเลือกสถานประกอบการ การสัมภาษณงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมทักษะการวางแผน และการแกปญหา
เฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบคนขอมูล รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของสาขาวิชา 
 
                               และให้เลือกศึกษาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
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4504801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      5(450) 
 Professional Internship  
 วิชาบังคับก่อน : 4503801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
  ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด านที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 450 ชั่วโมง ท าใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณจริงจากการท างานกอนส าเร็จการศึกษา 
 
 
4504701 สหกิจศึกษา        6(540) 
 Cooperative Education  
 วิชาบังคับก่อน : 4503801 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเป นพนักงานของสถานประกอบการ 
ในต าแหนงตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู ความสามารถเปนระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  
ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบ 
แนนอนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศหรือ
พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ท าใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
กอนส าเร็จการศึกษา 
 
3.    หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 
                          เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ  
 


