
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 
----------------------- 

 โครงสร้างหลักสูตร   

 วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา  ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

      4.1) วิชาเฉพาะบังคับ        40 หน่วยกิต 

01006101 สิ่งทอทั่วไป 3(3-0-6) 

 (General Textiles)  

01006121 หลักศิลปแ์ละการประยุกต์ 3(1-4-4) 

 (Principles of Art and Application)  

01006231 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-3-6) 

 (Human and Family Development)  

01006246 หลักการตัดเย็บ 3(1-4-4) 

 (Principles of Clothing Construction)  

01006271 การจัดการทรัพยากรบ้านเรือนและการบริโภค 3(3-0-6) 

 (Home Resources and  Consumption 

Management) 

 

01017201 โภชนศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

 (General Human Nutrition)  

01017211 หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-6) 

 (Principles of Cookery)  

01017212 สุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Sanitation)  

01017311 การจัดเตรียมอาหาร 3(1-6-5) 

 (Food Preparation)  

01180111** หลักการศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

                                                            
** รายวิชาปรับปรุง 
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 (Principles of Home Economics Education)  

01180321** การจัดการเรียนรู้คหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 (Learning Management in Home Economics)  

01180331** สื่อการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 (Learning Media in Home Economics)  

01180491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางคหกรรมศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Home Economics 

Education) 

 

01180497 สัมมนา 1 

 (Seminar)  

      4.2) วิชาเฉพาะเลือก         ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

01006223 ศิลปหัตถกรรม 3(1-4-4) 

 (Handicraft)  

01006224 การตกแต่งภายในขั้นต้น 3(1-4-4) 

 (Introduction to Interior Decoration)  

01006321 หลักการจัดดอกไม ้ 3(1-4-4) 

 (Principles of Flower Arrangement)  

01006325 ศิลปะส าหรับเด็ก 3(1-4-4) 

 (Art for Children)  

01006332 กิจกรรมและการเล่นส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

 (Activity and Play for Children)  

01006334 ดนตรีส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2-5) 

 (Music for the Preschool Child)  

01006335 นิทานส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

 (Stories for Children)  

01006336 การจัดโปรแกรมส าหรับทารกและเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2-5) 

                                                            
** รายวิชาปรับปรุง 
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 (Program Management for Infancy and 

Preschool Child) 

 

01006337 การจัดโปรแกรมส าหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 

 (Program Management for Children and Youth)  

01006343 ผ้าในอาคาร 3(2-3-6) 

 (Interior Fabrics)  

01006346 การตัดเย็บโดยการสร้างแบบกระดาษ 3(0-6-3) 

 (Clothing Construction by Flat Pattern)  

01006347 การออกแบบลวดลายผ้า 3(1-4-4) 

 (Fabric Design)  

01006421 เทคนิคการจัดดอกไม้ 3(1-4-4) 

 (Techniques of Flower Arrangement)  

01017312 การบริการอาหารและการจดัเลี้ยง 3(1-4-4) 

 (Food Service and Banques)  

01017317 การจัดเตรียมเครื่องดื่ม 3(2-3-6) 

 (Beverage Operation)  

01017318 อาหารนานาชาติ 3(1-6-5) 

 (International Cuisine)  

01017319 อาหารอบจากแป้ง 3(1-6-5) 

 (Bakery)  

01017412 การผลิตขนมไทย       3(1-6-5) 

 (Thai Dessert Production)  

01101101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Economics)  

01180322** ทักษะการคิดทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Thinking Skills in Home Economics)  

01180341 โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

                                                            
** รายวิชาปรับปรุง 
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 (Homemaking Programs and Organizations)  

01180342 การให้การศึกษาคหกรรมศาสตร์ส าหรับผู้ใหญ่และการ

ปฏิบัติงานในชุมชน 

3(2-2-5) 

 (Homemaking Education for Adults and  

Community Services) 

 

01180361 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์เฉพาะด้าน 2(0-6-3) 

 (Field Experiences: Specialized Home 

Economics)  

 

01180362 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์ในชนบท  3(0-9-5) 

 (Field Experience: Home Economics in Rural Areas)  

01180371 กิจกรรมพิเศษทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-3-6) 

 (Special Activities in Home Economics)        

01180421 การสอนคหกรรมศาสตร์ส าหรับกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5) 

 (Teaching Home Economics for Special Groups) 

01180451 สถิติเพื่อการวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์ 2(2-0-4) 

 (Statistics for Home Economics Research)  

01180471 เศรษฐศาสตรศ์ึกษาส่วนบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 

 (Personal and Family Economics Education)  

01180472** ความเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 (Entrepreneurship in Home Economics)  

01180473 การตัดสินใจของผู้บริโภค 3(3-0-6) 

 (Consumer Decision Making)  

01180496 เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรศึกษา 1-3 

 (Selected Topic in Home Economics 

Education) 

 

01180498 ปัญหาพิเศษ    1-3 

 (Special  Problems)  

                                                            
** รายวิชาปรับปรุง 
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แผนการศึกษา 

วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 
 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006121 หลักศิลป์และการประยุกต ์ 3(1-4-4) 

01017212 สุขาภิบาลอาหาร  3(3-0-6) 

01150112 ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 2(1-2-3) 

01180111 หลักการศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผน่ดิน 2(2-0-4) 

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 1( - - ) 

 รวม 20( - - ) 
 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006101 สิ่งทอทั่วไป  3(3-0-6) 

01017211 หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-6) 

01150111 ความเป็นครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

01150161 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา I: รอบรูง้านคร ู 1(0-3-2) 

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย) 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( - - ) 

 รวม 22( - - ) 
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 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006246 หลักการตัดเย็บ 3(1-4-4) 

01017201 โภชนศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

01017311 การจัดเตรียมอาหาร 3(1-6-5) 

01150231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

01150241 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวส าหรับครู 3(2-2-5) 

01150261 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา II : การปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 2(0-6-3) 

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

 รวม 22( - - ) 
 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006231 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-3-6) 

01150221 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  9( - - ) 

 รวม 17( - - ) 
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 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01150363 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา III: การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 3(0-9-5) 

01180331 สื่อการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก  9( - - ) 

 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
 

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01006271 การจัดการทรัพยากรบ้านเรือนและการบริโภค 3(3-0-6) 

01150341 การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 2(1-2-3) 

01150342 ความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3(2-2-5) 

01150352 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 2(1-2-3) 

01150381 การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับคร ู 2(1-2-3) 

01180321 การจัดการเรียนรู้คหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก 2( - - ) 

 รวม 17( - - ) 
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 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01150491 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)  

01180491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางคหกรรมศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 

01180497 สัมมนา 1 

 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

 รวม 9( - - ) 
 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01150495 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา IV: การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู 6(0-18-9) 

 รวม 6(0-18-9) 
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ค าอธิบายรายวิชา 

-  วิชาชีพคร ู

01150111* ความเป็นครูมืออาชีพ 2(1-2-3) 

 (Being a Professional Teachers) 

 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครู 

คุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

และการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการจัดการศึกษา 

 Moral, ethics and code for teachers. Spirituality of professional 

teachers. Characteristics of a good teachers as a role model. Being a 

person of learning and applying good governance in educational 

management. 

01150112* ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู 2(1-2-3) 

 (Languages and Cultures for Teachers) 

 ความรู้และความเข้าใจในการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู 

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การ

เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรม

เพื่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 Knowledge and understanding of Thai language usage and culture 

for teachers. English language for teachers’ profession development. 

Using Thai and English language skills in listening, speaking, reading, and 

writing for communication. Developing intercultural communicative 

competence for harmonious coexistence on the basis of cultural 

diversity. 
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01150161* การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา I: รอบรูง้านครู      1(0-3-2) 

 (Practice in Teaching Profession I: Teacher Knowledge) 

 การศึกษาแนวคิดและองค์ความรู้ในงานครูและอุดมการณ์ความเป็นครู การ

แสวงหาความรู้และปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพ่ือวิเคราะห์สภาพการณ์จริงเกี่ยวกับ

งานในวิชาชีพครูในบริบทของบุคคล สถานศึกษา และชุมชน การสังเกตและวิเคราะห์

พฤติกรรมนักเรียน การเรียนรู้ของนักเรียน คุณลักษณะของครู พฤติกรรมการจัดการ

เรียนรู้ของครู งานครู งานผู้บริหาร งานบุคลากร อาคารสถานที่ และแหลง่เรียนรู้ใน

สถานศึกษา การรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในสถานศึกษาที่

เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะทอ้นผลข้อมูล 

การเขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน การสัมมนาทางการศึกษา 

 Educational concepts, and knowledge of teacher’s duties. 

Teacher’s ideology. Knowledge acquisitions and operation in schools for 

analyzing real life situations about tasks related to teaching in the 

contexts of individuals, school settings, and community. Observations 

and analytical of student’s behaviors, student’s learning, teachers’ 

qualifications, teaching management and behaviors of teachers. 

Teacher’s tasks, administrative tasks, human resources management, 

building, and learning centers. Collecting and synthesizing knowledge 

gained from practicing in the schools that can relate to educational 

theories and concepts. Knowledge exchange and reflective of data. 

Writing summary and report of training. Educational seminars. 

01150221* การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3(2-2-5) 

 (Curriculum and Instruction Development) 

 ปรัชญาการศึกษา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ออกแบบการจัดการ

เรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีการสอน การประเมินหลักสูตรและการประเมินการ
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เรียนรู้ การน าผลการประเมนิไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนอย่างเป็นระบบ 

ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

 Educational philosophy. Principles, concepts, and theories of 

education and curriculum development. School curriculum 

development. Implementation of curriculum for learning management 

design according to concepts and teaching theories. Curriculum 

evaluation and learning assessment. Implement of the results for 

curriculum and instruction development in a systematic manner. 

Problems and trends of curriculum and instruction development. 

01150231* นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 

 (Innovation and Digital Technology for Education) 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา

โดยมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียนในการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและพัฒนา                    

การประยุกต์ใช้ จริยธรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องและผลกระทบทางนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีดิจทิัลเพื่อการศึกษา 

 Concepts and theories involves innovation and digital technology 

for education by focus on learner’s competency in problems analysis, 

design and development, apply, ethics, laws, and impacts of innovation 

and digital technology for education. 

01150241* จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวส าหรับครู 3(2-2-5) 

 (Educational Psychology and Guidance for Teachers) 

 จิตวิทยาพื้นฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และ

จิตวิทยาการศึกษา กระบวนการเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียน การ
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ใช้จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวเพ่ือรู้ เข้าใจ ช่วยเหลือ สนับสนุนการ

เรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

 Basic of psychology and psychology of human development. 

Learning psychology and educational psychology. Learning process and 

learning management. Classroom management. Using psychology of 

counseling and guidance to understand, help and support learners to 

the full potential. 

01150261* การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา II: การปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 2(0-6-3) 

 (Practice in Teaching Profession II: Assistant Teachers Practice) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01150161 

 การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ชว่ยครูในสถานศึกษา การช่วยงานครูประจ าช้ัน  

งานสอน งานสร้างสื่อการเรียนรู้ งานวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ งานช่วยเหลือ 

แก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล การจัดกิจกรรมและท าโครงการเพ่ือ

วิเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของนักเรียนเป็นรายกรณี              

การรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในสถานศึกษาที่เช่ือมโยงกับ

แนวคิดทฤษฎทีางการศึกษา การบันทกึและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง                          

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานผลการปฏิบัติงาน การสัมมนาทางการศึกษา 

 Assistant teacher practice in school. Assisting class teacher. 

Teaching task. Creating an learning media. Learning measurement and 

assessment task. Helping, solving problem, and development of 

individual students. Activity engagement and project implementation to 

analyze and assist students by considering the individual student’s 

happiness. Gathering and synthesizing knowledge gained from practicing 

in school that connect with educational concepts and theories. Records 
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and self reflection. Knowledge exchange and report of performance. 

Educational seminar. 

 

01150341* การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 2(1-2-3) 

 (Education for Individuals with Special Needs) 

 พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรัชญา ประวัติความเป็นมา และกฎหมายของ

การศึกษาพิเศษ ลักษณะเฉพาะและความต้องการของบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็น

พิเศษ              การเรียนรูท้ี่จะยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 Fundamentals of philosophy, history, and laws concerning special 

education. Characteristics and needs of individuals with special needs. 

Learning acceptance of learners, individual differences. 

01150342* ความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      3(2-2-5) 

 (Cooperation with Community and Parents for Improvement of Student 

Quality) 

 การศึกษาแนวคิดชุมชนและบริบทของชุมชน ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ในแต่ละชุมชน การแก้ปัญหาและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครอง 

การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน ตลอดจนส่งเสริม 

อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 Study concept of community, community context. Community 

cultural differences. Problem solving and learning development of 

learners in line with desirable characteristics through community and 

parent networks. Application of sufficiency economy philosophy for 
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student immunity, and promotion of cultural conservation and local 

wisdom. 

 

01150352* การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 2(1-2-3) 

 (Learning Measurement and Assessment) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง 

การประเมินด้วยแฟ้มผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อย

และแบบรวม การฝึกปฏิบัติการวัดและการประเมินผล การน าผลการประเมิน

ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและการรายงานผลการประเมิน 

 Principles, concepts, and practice of learning measurement 

and assessment. Construction and using educational measurement 

tools. Authentic assessment. Portfolio assessment. Performance 

assessment. Formative and summative assessment. Measurement 

and assessment practice. Utilization of assessment for learning 

development and reporting of assessment result. 

01150363* การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา III: การฝึกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรู ้

3(0-9-5) 

 (Practice in Teaching Profession III: Learning Management Practice) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01150261 

 การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและ

รายวิชา การวางแผน ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการช้ันเรียน การสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ การเสริมสร้างความสุขในการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้

และเทคโนโลยดีิจิทัล และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การรวบรวมและ
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สังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกในสถานศึกษาที่เช่ือมโยงกับแนวคิดทฤษฎี

ทางการศึกษา การบันทึกและสะท้อนผลการปฏิบัติงานของตนเอง การ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และรายงานผลการปฏิบัติงาน  การสัมมนาทางการศึกษา 

 Learning management in school. Curriculum and subject 

development. Design and implement activity emphasizing student-

centered by integrating morals, ethics, classroom management, 

learning environment, strengthening learning happiness, using 

learning media and digital technology, and learning measurement 

and assessment. Gathering and synthesizing knowledge gained 

from practicing in school that connect with educational concepts 

and theories. Records, and self reflection. Knowledge exchange 

and report of performance. Educational seminar. 

01150381* การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับครู      2(1-2-3) 

 (Educational Quality Assurance for Teachers) 

 หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  

การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การด าเนินการจัด

กิจกรรมประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

 Principles, concepts, and guidelines on management of 

educational quality. Educational quality assurance. Quality 

management of the learning activities management and 

development of learning quality continuously. Organizing activities 

to access the quality of learning activities management. 

01150465* การฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา IV: การปฏิบัติงานในหน้าที่

ครู      

6(0-18-9) 
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 (Practice in Teaching Profession IV: Teaching Practices as Teachers) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01150363 

 การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูในสถานศึกษา การปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตร       การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า

และน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การวางแผนและจัดการ

เรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คดิและมีความเป็นนวัตกร การท า

วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และรว่มสร้างสรรค์นวัตกรรม การร่วมมือ

กับชุมชนหรือผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในการจดักิจกรรมหรือโครงการของ

สถานศึกษา การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกตามยุค

สมัย การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน การสัมมนาทาง

การศึกษา 

 Teaching Practices as teachers in school. Performing 

curriculum development. Plan and design learning management. 

Research and engage new technology in learning management. 

Plan and manage classroom that develop students with wisdom, 

thinking skills, and innovative. Classroom research to develop 

learning and create innovation. Creative community collaboration 

in arranging school’s activity or project. Develop students to gain 

skills for changing world. Strengthening student’s ethic and 

morale. Educational seminar. 

01150491* การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 2(1-2-3) 

 (Research for Learning Development) 

 หลักการและแนวคิดในการวิจัย กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การน า

ผลการวิจัยไปใช้ การออกแบบโครงการวิจัย การท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และผู้เรียน 
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 Principles and concepts of research. Research process for learning 

development. Research utilization. Designing research proposal. 

Conducting research to develop instruction and students. 

 

-  วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา 

01180111** หลักการศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Principles of Home Economics Education)  

 ความเป็นมา หลักการ ปรัชญา และความมุ่งหมายของการศึกษาคหกรรม

ศาสตร์  

มิติคหกรรมศาสตร์ องค์กรวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การให้การศึกษาในระบบ

การศึกษาต่าง ๆ บทบาทของนักคหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิการน าเทคโนโลยีและทรัพยากรมาใช้กับครอบครัว และ

การประกอบอาชีพ รวมทั้งแนวโน้มคหกรรมศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Background, principles, philosophy and the purposes of home 

economics education. Dimensions of home economics. The approach 

to various systems of education.  Roles of home economists concerning 

the National Economics and Social Development Plan.  The application 

of technology and resources in families and occupations. Trends in 

home economics. Field trip required. 

01180321** การจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 (Learning Management in Home Economics)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01180331 

 การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ หลักการจัดการเรียนรู้คหกร

รมศาสตร์  วัตถุประสงค์ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลคหกรรม
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ศาสตร์ การเตรียมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

หลักสูตรของโรงเรียนแต่ละระดับ สังเกตและประสบการณ์การมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

 Home economics curriculum development and analysis.  

Principles of learning management Home economics, objectives, 

techniques, learning management and assessment in home economics. 

Learning management preparation with emphasis on learning 

management plans for various school levels. Observation and 

participation experiences in classroom. 

01180322** ทักษะการคิดทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Thinking Skills in Home Economics)    

 ธรรมชาติของคหกรรมศาสตร์ ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ทักษะการคิด ระดับ และพฤติกรรมที่บ่งบอกทักษะการคิด เครื่องมือ และกิจกรรมที่

ส่งเสริมทักษะการคิด การประยุกต์ทักษะการคิดเพื่อการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล  

ตลอดจนสร้างสรรค์งานด้านคหกรรมศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 

 Nature of home economics, theory and principle concerning 

thinking skills. Level and behavior which indicated thinking skills. Tool 

and activities which enhance thinking skills. Application of thinking skills 

for reasonable decision making and creative home economics for 

quality of life. 

01180331** สื่อการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 (Learning Media in Home Economics)  

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกีย่วข้องกับสื่อการ

เรียนการสอน การเลือกและการผลิตสื่อการสอนทางคหกรรมศาสตร์และการประเมิน

สื่อ  การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน และสื่อเทคโนโลยทีางคหกรรมศาสตร ์
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 Meaning, significance, concepts, principles and theories related to 

teaching media. Selection and production in home economics 

instructional media and media evaluation. The development of 

teaching media innovation. And the technology of home economics. 

01180341 โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 (Homemaking Programs and Organizations)  

 ความมุ่งหมาย วิธีการจัดต้ัง วิธีด าเนินงานและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ทาง 

คหกรรมศาสตร์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 Objectives, organizing, implementation and evaluation of home 

economics programs and concerned organizations. 

01180342 การให้การศึกษาคหกรรมศาสตร์ส าหรับผู้ใหญ่และการปฏิบัติงานใน

ชุมชน          

3(2-2-5) 

 (Homemaking Education for Adults and Community Services)  

 หลักการและความมุ่งหมายของการปฏิบัติงานในชุมชน และการจัดการศึกษา

ทางคหกรรมศาสตร์แก่ชุมชน หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การจัดต้ังและการด าเนินงาน

ร่วมกับกลุ่มเปา้หมาย ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินโครงการบริการการศึกษาแก่

ชุมชน กระบวนการวางแผนโครงการ การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผล 

โครงการ มีการศึกษานอกสถานที ่

 Principles and purposes of community work and development of 

homemaking programs for community. Principles of adult learning.  

Group formation and working with the target groups.  Factors related to 

program management.  The process of program planning, 

implementation, monitoring and evaluation.  Field trip required. 

  



20 
 

01180361 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์เฉพาะด้าน 2(0-6-3) 

 (Field Experiences: Specialized Home Economics)  

 การฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์เฉพาะด้านทางคหกรรมศาสตร์ ใน

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 

 Skill training and supplementary experiences in specialized home  

economics from governmental or private sector. 

01180362 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์ในชนบท 3(0-9-5) 

 (Field Experience: Home Economics in Rural Areas)  

 การฝึกปฏิบัติงานทางคหกรรมศาสตร์ในชนบท  โดยประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ มีการวางแผนการท างาน ด าเนินงานและประเมินผล

อย่าง มีระบบ  เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น และแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 

 Home economics practices in rural areas in cooperation with the 

government sector and field practitioners in order to gain experiences 

on systematic planning, implementation and evaluation of the home 

economics projects with emphasis on collaborative working and the 

urgent problem solving. 

01180371 กิจกรรมพิเศษทางคหกรรมศาสตร ์ 3(2-3-6) 

 (Special Activities in Home Economics)  

 ความส าคัญและความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริม

การใช้วิชา คหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาครอบครัวและสังคม หลักการ และ

ประสบการณ์ในการจัดตั้งการด าเนินงานและการควบคุม กิจกรรมพิเศษ มีการศึกษา

นอกสถานที ่

 Importance and purposes of extra-curriculum activities to 

promote use of home economics in family and social development. 
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Principles and organizing experiences, implementation and activity 

controlling.  Field trip required. 

01180421 การสอนคหกรรมศาสตร์ส าหรับกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5) 

 (Teaching Home Economics for Special Groups)  

 การเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนคหกรรมศาสตร์ที่เหมาะสมกับลักษณะและ

ปัญหาของผู้เรียนช้า พิการ ด้อยโอกาส ต่างวัฒนธรรม ฯลฯ วิธีการพัฒนา ทักษะ

เบื้องต้น เพื่อเตรียมคนกลุ่มเหล่านี้ เพื่อประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานที ่

 Selecting teaching methods and techniques for special needs 

such as slow learners, handicapped students, culturally different 

students. Methods of basic skills development for occupation.  Field 

trip required. 

01180451 สถิติเพื่อการวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์ 2(2-0-4) 

 (Statistics for Home Economics Research)  

 สถิติพื้นฐานทั้งพรรณนาสถิติและอนุมานสถติิ การทดสอบที่มีความส าคญัและ

เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์

 Fundamental descriptive and inference statistics.  Statistical 

methods, procedures and tests of importance to home economics 

research. 

01180471 เศรษฐศาสตรศ์ึกษาส่วนบุคคลและครอบครัว 3(3-0-6) 

 (Personal and Family Economics Education)  

 เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครวั ระบบเศรษฐกิจ

และปัจจัยต่างๆ ในการจัดการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในฐานะผู้บริโภค การ

วางแผนทางเศรษฐกิจตามวัฏจักรครอบครัว และวิธีให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ 
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 Individual and family economics in everyday life; economics 

system and factors related to money management; analysis of 

consumer problems; budgeting and family life cycle; and money 

management teaching methods. 

01180472** ความเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 (Entrepreneurship in Home Economics)  

 การน าคหกรรมศาสตร์ไปใช้ในความเป็นผู้ประกอบ ผู้ประกอบการประเภท

ต่างๆ การจัดการ การตลาด เทคโนโลยี และคุณลักษณะของผู้ประกอบการคหกรรม

ศาสตร์   มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Practical of home economics for entrepreneurship, type of 

entrepreneurship, management, marketing, technology and 

characteristics of home economics entrepreneur. Field trip required. 

01180473 การตัดสินใจของผู้บริโภค 3(3-0-6) 

 (Consumer Decision Making)  

 บทบาทและหน้าที่ของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจอันเนื่องมาจาก

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัผู้ผลิตและผูบ้ริโภค การวิเคราะห์ปัญหาของผู้บริโภค 

 Roles and responsibilities of consumers.  Decision making process  

related to various factors concerning producers and consumers. Analysis 

of consumer problems 

01180491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางคหกรรมศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Home Economics Education)  

 หลักและระเบยีบวิธีการวิจัยทางคหกรรมศาสตรศึกษา การก าหนดปัญหา            

การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล           
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การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการวิจัย           

การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

 Principles and research methods in home economics education, 

identification of research problems, research design, formulation of  

research objectives and hypotheses, collection of data, construction of 

questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics 

for research, report writing and presentation. 

01180496 เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรศึกษา 1-3 

 (Selected Topic in Home Economics Education)  

      เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรศึกษาในระดับปริญญาตรี เรื่องหัวข้อเปลี่ยนแปลง

ไปในแต่ละภาคการศึกษา 

      Selected Topic in home economics education at the bachelor’s 

degree level.  Topics are subject to change each semester. 

01180497 สัมมนา 1 

 (Seminar)  

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคหกรรมศาสตรศึกษาในระดับ

ปริญญาตร ี

 Presentation and discussion on current interesting topics in home 

economics education at the bachelor’s degree level.   

01180498 ปัญหาพิเศษ 1-3 

 (Special  Problems)  

 การศึกษาค้นคว้าทางคหกรรมศาสตรศึกษาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง

เขียนเป็นรายงาน 
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 Study and research in home economics education at the bachelors 

degree level and compile into a written report. 

 

- วิชาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา  รายวิชานอกคณะ 

01006101 สิ่งทอทั่วไป 3(3-0-6) 

 (General Textiles)  

 ลักษณะและสมบัติทั่วไปของใยสิ่งทอ ด้ายและผ้าชนิดต่าง ๆ การย้อม                 

การพิมพ์ และการตกแต่งสิ่งทอ การดูแลรกัษาเสื้อผ้า  

 Characteristics and general properties of various textile fibers, 

yarns and fabrics. Dyeing, printing and finishing of textiles. Caring of 

clothing. 

01006121 หลักศิลป์และการประยุกต ์ 3(1-4-4) 

 (Principles of Art and Application) 

 ทฤษฎีองค์ประกอบและหลักของศิลป์ การประยุกต์ใช้หลักศิลป์ในการ

ออกแบบงานทัศนศิลป์     

 Theory of art composition and principles. Application on design 

of visual art. 

01006223 ศิลปหัตถกรรม 3(1-4-4) 

 (Handicraft)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006121  
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 วิวัฒนาการของหัตถกรรมพื้นบ้าน วัสดุที่ใช้ในงานหัตถกรรม เทคนิคการผลิต

และประโยชน์ใช้สอยในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีการศึกษานอก

สถานที ่

 Evolution of folk craft. Materials in handicraft. Production 

techniques and utilization at household and small industry levels. Field 

trip required. 

01006224 การตกแต่งภายในขั้นต้น  3(1-4-4) 

 (Introduction to Interior Decoration)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006121  

 การเลือกอาคาร ที่อยู่อาศัยและเครื่องเรือน การจัดแบ่งเนื้อที่ใช้สอยและ               

จัดวางเครื่องเรือน การปรับปรุงอาคารด้วยการตกแต่งภายใน        

 Selection of building, shelter and furniture. Space and furniture 

arrangement. Building improvement by interior decoration. 

01006231 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 3(2-3-6) 

 (Introduction to Interior Decoration)  

 พัฒนาการมนุษย์ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมตั้งแต่ปฏิสนธิ

จนถึงวัยชราพัฒนาการครอบครัว ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 

 Human development in physical, intellectual, emotional and 

social aspects from fertilization through aging. Family development. 

Related theories. Case study. 

01006246 หลักการตัดเย็บ  3(1-4-4) 

 (Principles of Clothing Construction)  
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 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006101 หรือ 01006141  

 การเลือก การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ตัดเย็บ การเย็บตะเข็บต่าง ๆ             

การเลือกและเตรียมผ้า การวัดตัว การท าแบบตัดพื้นฐาน และการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบ

ง่าย   

 Selection, use and care of sewing equipment. Seam finishing. 

Fabric selection and preparation. Body measurement. Basic pattern 

making and simple garments construction. 

01006271 การจัดการทรัพยากรบ้านเรือนและการบริโภค 3(3-0-6) 

 (Home Resources and Consumption Management)  

 กระบวนการจัดการทรัพยากรในบ้านเรือนและการบริโภค เพื่อประโยชน์ใน

การด าเนินชีวิตประจ าวันแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 Process of home resources and consumption management 

aiming at the utmost outcome of home living. Protection for 

environmental impacts. 

01006321 หลักการจัดดอกไม้ 3(1-4-4) 

 (Principles of Flower Arrangement)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01006121  

 การเลือก การเตรียมและการดูแลรักษาดอกไม้และใบไม้การจัดดอกไม้แบบ

ตะวันออก และตะวันตก 

 Selection, preparation and care of cut flowers and leaves. 

Oriental and Western flower arrangement. 
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01006325 ศิลปะส าหรับเด็ก 3(1-4-4) 

 (Art for Children)  

 การพัฒนาทางศิลปะของเด็ก หลักและเทคนคิของการสอนศิลปะส าหรับเด็ก 

 Art development in children. Principles and techniques in 

teaching art for child. 

01006332 กิจกรรมและการเล่นส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

 (Activity and Play for Children)  

            ทฤษฎีการเล่น หลกัการ และเทคนิคการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก  

            Theories of play. Principles and techniques in activity planning 

of children. 

01006334 ดนตรีส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2-5) 

 (Music for the Preschool Child)  

 ความรู้พ้ืนฐานทางดนตรี เพลงและเครื่องดนตรีในการท ากิจกรรมส าหรับ

พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และการประยุกต์ มีการศึกษานอกสถานที ่

 Basic knowledge in music. Song and music instruments in 

activities for developing the preschool child and application. Field trip 

required. 

01006335 นิทานส าหรับเด็ก 3(2-2-5) 

 (Stories for Children)  

 ประเภทและองค์ประกอบของนิทานส าหรับเด็ก เทคนิคการเขียนและเล่า

นิทาน การท าสื่อ 
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 Types and compositions of stories for children. Story writing and 

telling techniques. Making media. 

01006336 การจัดโปรแกรมส าหรับทารกและเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2-5) 

 (Program Management for Infancy and Preschool Child)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006231  

 การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการ ในการจัดการโปรแกรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตส าหรับทารกและเด็กก่อนวัยเรียน มีการศึกษานอกสถานที่  

 Application of theories and principles in program management 

for quality of the infancy and the preschool child life. Field trip 

required. 

01006337 การจัดโปรแกรมส าหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 

 (Program Management for Children and Youth)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006231  

 การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและสังคมทีม่ีผลต่อพัฒนาการของเด็กและ

เยาวชน การจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน 

 Effects of biological and social changes on children and youth 

development. Program management of improving physical and mental 

health of children and the youth. 

01006343 ผ้าในอาคาร 3(2-3-6) 

 (Interior Fabrics)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006101 หรือ 01006241 และ 01006246  

 ประเภท รูปแบบ ลักษณะโครงสร้าง สมบัติและการจัดการผ้าในอาคาร  
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การออกแบบและเทคนิคการตัดเย็บผ้าในอาคาร มีการศึกษานอกสถานที่  

 Types, styles, construction, properties and management of 

interior fabrics. Design and construction techniques of interior fabrics. 

Field trip required. 

01006346 การตัดเย็บโดยการสร้างแบบกระดาษ 3(0-6-3) 

 (Clothing Construction by Flat Pattern)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006246  

 การสร้างแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อผ้าแบบยาก  

 Flat pattern drafting and construction of complicated garments. 

01006347 การออกแบบลวดลายผ้า   3(1-4-4) 

 (Fabric Design)  

 เทคนิคการท าลวดลายผ้า การออกแบบลายผ้าเพ่ือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ             

มีการศึกษานอกสถานที ่

 Techniques of making design on fabrics. Fabric design for various 

uses. Field trip required. 

01006421 เทคนิคการจัดดอกไม้ 3(1-4-4) 

 (Techniques of Flower Arrangement)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01006321  

 เทคนิคการออกแบบ การตกแต่ง และการจดัดอกไม้ในโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ  

 Techniques of flower design, flower decorative and flower 

arrangement for various occasions and locator.  
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01017201 โภชนศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 

 (General Human Nutrition)  

 ระบบการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร           

ที่จ าเป็นต่อร่างกาย ปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน ผลของการได้รับสารอาหาร           

ไม่สมดุล การสญูเสียสารอาหารในขั้นตอนการเตรียมและการแปรรูปอาหาร 

01017211 หลักการประกอบอาหาร 3(2-3-6) 

 (Principles of Cookery)  

 หลักการเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการประกอบอาหาร การจัดจานและ                  

การตกแต่งจานอาหาร 

 Principles of food materials selection, preparation and cooking. 

Food plating and decoration. 

01017212 สุขาภิบาลอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Sanitation)  

 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารไม่ปลอดภัย ทางด้านเคมี กายภาพ และ

ชีวภาพ โรคจากอาหารเป็นพาหะและความเป็นพิษของอาหาร หลักการสุขาภิบาล

และหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย มีการศึกษานอก

สถานที ่

 Chemical, physical and biological causative factors of unsafe 

food. Food borne illness and food toxicity. Principles of food sanitation 

and Good Manufacturing. Thai food regulations. Field trip required. 
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01017311 การจัดเตรียมอาหาร 3(1-6-5) 

 (Food Preparation)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01017211  

 การเตรียมและเทคนิคการประกอบอาหารไทยและอาหารตะวันตก การเขียน

ต ารับอาหาร การจัดตกแต่งอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Preparation and cooking techniques for Thai and Western 

cuisines. Recipe conduction. Food decoration. Field trip required. 

01017312 การบริการอาหารและการจดัเลี้ยง 3(1-4-4) 

 (Food Service and Banquet)  

 หลักการให้บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหารและ

เครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

มารยาทในการรับประทานและมารยาทในการให้บริการการจัดโต๊ะอาหาร การบริการ

อาหารและเครื่องด่ืม การจัดตกแต่งจานอาหาร โต๊ะอาหารและสถานที่ การจัดงาน

เลี้ยงในรูปแบบต่าง ๆ มีกรณีศึกษา 

 Principles of food and beverage service. Basic knowledge in food 

and beverage, service utensils for table settings, equipments for food 

and beverage service, table etiquette and manners, serving etiquette, 

table setting, food and beverage service, decoration for food, table and 

place, design and operate a banquet, and case study. 

01017317 การจัดเตรียมเครื่องดื่ม 3(2-3-6) 

 (Beverage Operation)  

 การแบ่งประเภทเครื่องด่ืม อุปกรณ์และเทคนิคในการเตรยีมเครื่องดื่ม 

มีการศึกษานอกสถานที ่
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 Beverage classification. Equipment and techniques in beverage 

operation. Field trip required. 

01017318 อาหารนานาชาติ 3(1-6-5) 

 (International Cuisine)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01017211  

 ลักษณะและเทคนิคการประกอบ วัสดุอาหาร อุปกรณ์และการจัดเสิร์ฟอาหาร

ตะวันออกและตะวันตก มีการศึกษานอกสถานที ่

 Characteristics, preparation techniques, ingredients, equipment 

and serving in Eastern and Western foods. Field trip required. 

01017319 อาหารอบจากแป้ง 3(1-6-5) 

 (Bakery)  

 อุปกรณ์ในการผลิต การเปลี่ยนแปลง สมบัติทางเคมีและกายภาพของ

เครื่องปรุงต่าง ๆ ในขั้นตอนการเตรียมและการอบ วิธีการ เทคนิค และการค านวณ

สูตร                    การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดธุรกิจอาหารอบ มีการค้นคว้า

ทดลอง 

 Baking equipment. Physical and chemical properties changes of 

ingredients during preparation and baking. Methods, technique and 

calculation for development of baking products. Management of bakery 

business. A research experiment. 

01017412 การผลิตขนมไทย 3(1-6-5) 

 (Thai Dessert Production)  

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01017211  
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 ชนิด ส่วนประกอบ การผลิต การบรรจุ และการพัฒนาขนมไทย ส าหรับ 

งานเลี้ยงและการค้า มีการศึกษานอกสถานที่ 

 Types, components, production, packaging and development of 

Thai dessert for catering and commercial purposes. Field trip required. 

 

01101101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Economics)  

 ความรู้เบ้ืองต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่อง

ความหมายและขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ 

อุปทาน และกลไกการท างานของระบบราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ต้นทุน รายได้ 

และดุลยภาพของผู้ผลิต รายได้ประชาชาต ิการคลัง การเงินและการธนาคาร การค้า

และการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจและการแก้ไข การพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย 

 Fundamental micro and macro-economics emphasizing the 

meaning and broad scope of the economy. Basic economic problems. 

Demand, supply, and market mechanism. Consumer behavior. Cost, 

revenue and equilibrium of the firm. National income. Public finance. 

Money and banking. International trade. Economics development with 

special reference to the Thai case. (For students of all faculties except 

the Faculty of economics and Business Administration) 

 

 


