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 ช่ือ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
 

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษา 

1. นางสาวคุรุวรรณ   
สิริเกรียงไกร 
   

อาจารย์ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์- 
คหกรรมศาสตร์) 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556 

2. นางสาวสุวิมล อุไกรษา 
    
   

อาจารย์ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์- 
คหกรรมศาสตร์) เกียรตินิยม
อันดับ 1 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550 
 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552 

3. นางสาวอรนุช หงษาชาต ิ
   

อาจารย์ ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์- 
คหกรรมศาสตร)์ 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538 
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558 

 
โครงสร้างหลักสูตร   

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า      32   หน่วยกิต  
-   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
-   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
-   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์
-   กลุ่มวิชาภาษา 
-   กลุ่มวิชาพลศึกษา 

6  
  3 
  3 
18 
  2 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า    128  หน่วยกิต  
    2.1)  วิชาชีพคร ู
     2.2)  วิชาเอก 

            

    ไม่น้อยกว่า                    

47 
81 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  2.2.1) วิชาเอกเดี่ยว         ไม่น้อยกว่า 71  หน่วยกิต 

  1) วิชาเอกบังคับ                 49 หน่วยกิต 

  2) วิชาเอกเลือก             ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 

 2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก    6  หน่วยกิต 

 2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกวา่   4  หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6   หน่วยกิต       
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  รายวิชา   

                        1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า    32    หน่วยกิต 
      1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์            6    หน่วยกิต    

 01422101 สถิตปิระยุกตเ์บื้องต้น    3(3-0-6) 
 (Elementary Applied Statistics)  
 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต  3(3-0-6) 
 (Environment, Technology and Life)  

     1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์                                3    หน่วยกิต 
 01459101 จิตวทิยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม่ 

(Psychology for Modern Life) 
3(3-0-6) 

 
     1.3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                               3    หน่วยกิต 

 01387102  ปรัชญาท่ัวไป    3(3-0-6) 
 (General Philosophy)  

     1.4) กลุ่มวิชาภาษา                                        18    หน่วยกิต 
 01361101 

 
การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 
(Introductory Thai Usage) 

3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 
(English) 

12(- -) 

 และให้เลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาภาษาอีก 3 หน่วยกิต 

                           1.5) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                      2    หน่วยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities) 

 

                        2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ไม่น้อยกว่า    128    หน่วยกิต 

                 2.1) วิชาชีพคร ู                                          47    หน่วยกิต 
01150211 ความเป็นครู 2(2-0-4) 
 (Being  a Professional Teacher)  
01150311 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(3-0-6) 
 (Instruction and Classroom Management)  
01150361 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน I 1(0-2-1) 
 (Practicum in Professtional I)  
01150362 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน II 2(1-2-3) 
 (Practicum in Professtional II)  



ศษ.บ. (คหกรรมศาสตรศึกษา) หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558                                                                                                        4 

 

01150463 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ I 6(0-18-9) 
 (Practice in Teaching Profession I)  
01150464 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ II 6(0-18-9) 
 (Practice in Teaching Profession II)  
01153351 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้ 3(2-2-5) 
 (Measurement and Evaluation of Learning)  
01153492 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 (Research for Learning Development)  
01161212 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู 2(2-0-4) 
 (Languages and Cultures for Teachers)  
01162112 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 2(2-0-4) 
 (Educational Philosophy and Theory)  
01162212 การพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6) 
 (Curriculum Development)  
01162312 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2(2-0-4) 
 (Ethics and Codes for Teachers)  
01166211 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
 (Educational Psychology)  
01166311 หลักการแนะแนว 2(2-0-4) 
 (Principle of Guidance)  
01166312 การศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 2(2-0-4) 
 (Education for Individuals with Special Needs)  
01169311 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 (Educational Innovation and Information Technology) 
01176242 การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับคร ู 2(2-0-4) 
 (Educational Quality Assurance for Teacher)  

                             2.2) วิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า   81           หน่วยกิต 
             2.2.1) วิชาเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า   71         หน่วยกิต 

   1) วิชาเอกบังคับ                       49   หน่วยกิต 
01006101 สิ่งทอท่ัวไป 3(3-0-6) 
 (General Textiles)  
01006121 หลกัศิลปะและการประยุกต์ 3(2-3-6) 
 (Principles of Art and Application)  
01006224 การตกแต่งภายในข้ันต้น 3(1-4-4) 
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 (Introduction to Interior Decoration)  
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 
 

โภชนศาสตร์ท่ัวไป 
(General Human Nutrition) 

3(3-0-6) 
 

01017211 หลักการประกอบอาหาร 
(Principles of Cookery) 

3(2-3-6) 
 

01017212 สุขาภิบาลอาหาร 
(Food Sanitation) 

3(3-0-6) 

01017311 การจัดเตรียมอาหาร 3(1-6-5) 
 (Food Preparation)  
01101101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics)  
01105401 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว 3(3-0-6) 
 (Economics of Household Finances)  
01180111 หลักการศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Home Economics Education)  
01180322 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครอบครัวศึกษา 3(3-0-6) 
 (Critical Thinking Skills in Family Study)  
01180473 การตัดสินใจของผูบ้ริโภค 3(3-0-6) 
 (Consumer Decision  Making)  
01180491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางคหกรรมศาสตรศึกษา 3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Home Economics Education) 
01180497 สัมมนา 1 
 (Seminar)  

  2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า         22    หน่วยกิต 
ให้เลือกเรยีนรายวิชาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา  คหกรรมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต             

จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
 

01006223 ศิลปหัตถกรรม 
(Handicraft) 

3(1-4-4) 
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01006321 หลักการจัดดอกไม้ 
(Principles of Flower Arrangement) 

3(1-4-4) 

01006325 ศิลปะสําหรบัเด็ก 
(Art for Children) 

3(1-4-4) 

01006347 การออกแบบลวดลายผ้า 
(Fabric Design) 

3(1-4-4) 

01017318 อาหารนานาชาติ 
(International Cuisine) 

3(1-6-5) 

01017319 อาหารอบจากแป้ง 
(Bakery) 

3(1-6-5) 

01180341 โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร์ 
(Homemaking Programs and Organizations) 

3(3-0-6) 

01180342 การให้การศึกษาคหกรรมศาสตร์สําหรับผู้ใหญ่และ
การปฏิบัติงานในชุมชน 

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 ์    
(Special Activities in Home Economics)       

3(2-3-6) 

01180451 สถิติเพ่ือการวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์
(Statistics for Home Economics Research) 

2(2-0-4) 

01180471 เศรษฐศาสตร์ศึกษาส่วนบุคคลและครอบครัว 
(Personal and Family Economics Education) 

3(3-0-6) 

01180472 ธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
(Home Economics in Business) 

3(2-3-6) 

01180496 เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรศึกษา 1-3 
 (Selected Topic in Home Economics Education) 

01180498 ปัญหาพิเศษ    
(Special  Problems)                                                                

1-3 

 

 2.2.2) วิชาการสอนวิชาเอก     6           หน่วยกิต 
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01180321 
 

การสอนคหกรรมศาสตร ์
(Methods of Teaching Home Economics) 

3(2-2-5) 
 

01180331 วัสดุและอุปกรณ์ในการสอนคหกรรมศาสตร์ 
(Material and Aids in Teaching Home Economics) 

3(2-2-5) 

 

 2.2.3) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม    ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร์  และ/หรือเลือกเรียนใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร จิตวิทยา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับคหกรรมศาสตร์ท้ัง 4 แขนง 
(อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พัฒนาการครอบครัวและเด็ก ศิลปะประดิษฐ์) ไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาตอ่ไปนี้  

 

01017213 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
 (Science of Cookery)  
01017315 เทคนิคการนําเสนอทางอาหารและโภชนาการ 4(2-4-6) 
 (Presentation Techniques in Food and Nutrition) 
01017316 การจัดการธุรกิจอาหาร 3(3-0-6) 
  (Food Business Management)  
01017317 การจัดเตรียมเครื่องดื่ม 3(2-3-6) 
 (Beverage Operation)  
01176421 กระบวนการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3(2-2-5) 
 (Learning Process in Career Education and 

Technology) 
 

01180421 การสอนคหกรรมศาสตร์สําหรับกลุ่มพิเศษ 3(2-2-5) 
 (Teaching Home Economics for Special Groups) 
01390345 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 
3(2-2-5) 

 (Food and Beverage Service Operations and Management) 
01390346 การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง 

(Catering Operations and Management) 
3(2-2-5) 

 

                         3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า       6     หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา            
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 

ประกอบด้วยเลข  8  หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขลําดับท่ี 1-2 (01)  หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 

  เลขลําดับท่ี 3-5 (180)  หมายถึง  สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 
 เลขลําดับท่ี 6 หมายถึง ระดับชั้นป ี
 เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังนี้ 
  1  หมายถึง กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
  2  หมายถึง กลุ่มวิชาหลักสูตรและหลักการสอน 
  3    หมายถึง กลุ่มวิชาสื่อ อุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยีการสอน 
  4    หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผน การบริหาร และการนิเทศ 
  5    หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติ  วัดผล  และประเมินผล 
  6    หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  7    หมายถึง กลุ่มวิชาประยุกต์ 
  9    หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง  สัมมนา และปัญหาพิเศษ 
 เลขลําดับท่ี  8   หมายถึง ลําดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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คําอธิบายรายวิชา  
        1) รายวิชาท่ีเป็นรหัสวิชาของหลักสูตร  
01180111    หลักการศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์                                     3(3-0-6) 
             (Principles of Home Economics Education)      

ความเป็นมา หลักการปรัชญาและความมุ่งหมายของการศึกษาคหกรรมศาสตร์  การให้
การศึกษาในระดับต่างๆ  บทบาทของนักคหกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   ตลอดจนการนําเทคโนโลยีและทรัพยากรมาใช้กับครอบครัว และการ
ประกอบอาชีพ 

Background, principles, philosophy and the purposes of home economics  
education.  The approach to various levels of education.  Roles of home 
economists concerning the National Economics and Social Development Plan.  
The application of technology and resources in families and occupations. 

  
01180321       การสอนคหกรรมศาสตร์                                        3(2-2-5) 
             (Methods of Teaching Home Economics)   
           วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01180331 

การพัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรคหกรรมศาสตร ์หลักการสอนคหกรรมศาสตร ์ 
จุดประสงค์ เทคนิคและวิธีสอนคหกรรมศาสตร์ การเตรียมการสอนโดยเนน้การจัดทําแผนการ
สอนสําหรับหลักสูตรของโรงเรียนแต่ละระดับ สังเกตและประสบการณ์การมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน 
       Home economics curriculum development and analysis.  Principles of 
teaching Home economics, objectives, techniques and teaching methods in 
home economics. Teaching preparation with emphasis on lesson plans for 
various school levels. Observation and participation experiences in classroom. 

 
01180322 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในครอบครัวศึกษา                  3(3-0-6) 
                  (Critical Thinking Skills in Family Study)   

ความสําคัญของพัฒนาการครอบครัว  ปัญหาและแนวทางแก้ไขเก่ียวกับครอบครัว        
การประยุกต์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาครอบครัว 

Importance of family development. Family problems solution.  
                     Application of critical thinking skills for family problem solving and   
                     development. 
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01180331        วัสดุและอุปกรณ์ในการสอนคหกรรมศาสตร ์         3(2-2-5) 
              (Material and Aids in Teaching Home Economics) 

หลักในการเลือก การเตรียมเทคนิคในการผลิต การใช้และการดูแลรักษา วัสดุอุปกรณ์การ
สอนทางคหกรรมศาสตร์ให้บังเกิดผลในการสอน 

Principles of selection, preparation, production, implementation,        
   evaluation and maintenance of instructional materials and aids in home 

economics. 
 

01180341     โครงการและองค์การทางคหกรรมศาสตร ์                   3(3-0-6) 
               (Homemaking Programs and Organizations) 

ความมุ่งหมาย วิธีการจัดตั้ง วิธีดําเนินงานและประเมินผลโครงการต่างๆ                   
ทางคหกรรมศาสตร์ และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

Objectives, organizing, implementation and evaluation of home economics 
programs and concerned organizations. 

 
01180342        การให้การศึกษาคหกรรมศาสตร์สําหรับผู้ใหญ่และการปฏิบัติงานในชุมชน         3(2-2-5) 
    (Homemaking Education for Adults and Community Services) 

หลักการและความมุ่งหมายของการปฏิบัติงานในชุมชน และการจัดการศึกษาทาง                
คหกรรมศาสตร์แก่ชุมชน หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การจัดตั้งและการดําเนินงานร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการดําเนินโครงการบริการการศึกษาแก่ชุมชน  
กระบวนการวางแผนโครงการ การดําเนินงาน การติดตาม และประเมินผล โครงการ                       
มีการศึกษานอกสถานท่ี 
        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. 

 
01180361   การฝึกงานคหกรรมศาสตร์เฉพาะด้าน       2(0-6-3) 
   (Field Experiences: Specialized Home Economics) 

      การฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์เฉพาะด้านทางคหกรรมศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน 
      Skill  training and  supplementary  experiences  in  specialized  home  
economics  from governmental  or  private sector. 
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01180362 การฝึกงานคหกรรมศาสตร์ในชนบท       3(0-9-5) 
 (Field Experience: Home Economics in Rural Areas) 
       การฝึกปฏิบัติงานทางคหกรรมศาสตร์ในชนบท  โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และ

เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี  มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานและประเมินผลอย่างมีระบบ  เรียนรู้ท่ี
จะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

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) 
                           ความสาํคัญและความมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมการใช้วิชา 

คหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาครอบครัวและสังคม หลักการ และประสบการณ์ใน การจัดตั้ง              
การดําเนินงานและการควบคุม กิจกรรมพิเศษ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

      Importance and purposes of extra-curriculum activities to promote use of   
home economics in family and social development.  Principles and organizing 
experiences, implementation and activity controlling.  Field trip required. 

 
01180421        การสอนคหกรรมศาสตร์สําหรับกลุ่มพิเศษ           3(2-2-5) 
            (Teaching Home Economics for Special Groups) 

การเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนคหกรรมศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปัญหาของ
ผู้เรียนช้า พิการ ด้อยโอกาส ต่างวัฒนธรรม ฯลฯ วิธีการพัฒนา ทักษะเบื้องต้น  เพ่ือเตรียมคนกลุ่ม
เหล่านี้ เพ่ือประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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        สถิติเพ่ือการวิจัยทางคหกรรมศาสตร์     2(2-0-4) 
            (Statistics for Home Economics Research) 
                            สถิติพ้ืนฐานท้ังพรรณนาสถิติและอนุมานสถิติ การทดสอบท่ีมีความสําคัญและเก่ียวข้องกับ

การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
Fundamental descriptive and inference statistics.  Statistical methods,  

procedures and tests of importance to home economics research. 
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01180471        เศรษฐศาสตร์ศึกษาส่วนบุคคลและครอบครัว     3(3-0-6) 
            (Personal and Family Economics Education) 

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลและครอบครัว ระบบเศรษฐกิจและปัจจัย
ต่างๆ ในการจัดการเงิน การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในฐานะผู้บริโภค การวางแผนทางเศรษฐกิจ
ตามวัฏจักรครอบครัว และวิธีให้การศึกษาเก่ียวกับเรื่องเหล่านี ้

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       ธุรกิจคหกรรมศาสตร์       3(2-3-6) 
           (Home Economics in Business)  

การนําคหกรรมศาสตร์ไปใช้ในธุรกิจการค้าส่ง การค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการ  ตลอดจนการบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์ในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Practical of home economics for wholesaling and retailing business, 
production and services industries as well as home economics business 
administration in various parts of governmental and private sectors. Field trip 
required. 

 
01180473       การตัดสินใจของผู้บริโภค      3(3-0-6) 
           (Consumer Decision Making) 
                            บทบาทและหน้าท่ีของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจอันเนื่องมาจากองค์ประกอบต่างๆ  

ท่ีเก่ียวกับผู้ผลิตและผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัญหาของผู้บริโภค 
Roles and responsibilities of consumers.  Decision making process related 

to various factors concerning producers and consumers. Analysis of consumer 
problems. 

 
01180491    ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางคหกรรมศาสตรศึกษา         3(3-0-6) 
          (Basic Research Methods in Home Economics Education) 

                 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางคหกรรมศาสตรศึกษา การกําหนดปัญหา การวางรูปแบบ
การวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม           
การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลการวิจัย 
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                            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 เรื่องหัวข้อเปลี่ยนแปลงไปใน           

แต่ละภาคการศึกษา 
Selected Topic in  home  economics  education at the bachelor’s degree 

level.  Topics  are subject to change each  semester. 
 
01180497      สัมมนา       1 
         (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อท่ีน่าสนใจทางคหกรรมศาสตรศึกษาในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on current interesting topics in home economics  

education at the bachelor’s degree level.   
 

01180498       ปัญหาพิเศษ                                                                                   1-3 
                   (Special  Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางคหกรรมศาสตรศึกษาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงาน 

Study and research in home economics education at the bachelors degree 
level and compile into a written report. 

 
        2) รายวิชาท่ีเป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร ท่ีไม่ใช่รหัสวิชาของหลักสูตร  
01006101 สิ่งทอท่ัวไป         3(3-0-6) 

(General Textiles) 
     ลักษณะและสมบัติท่ัวไปของใยสิ่งทอ ด้ายและผ้าชนิดต่าง ๆ การย้อม การพิมพ์ และ     
การตกแต่งสิ่งทอ การดูแลรักษาเสื้อผ้า          
     Characteristics and general properties of various textile fibers, yarns and 
fabrics. Dyeing, printing and finishing of textiles. Caring of clothing. 
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01006121 หลักศิลป์และการประยุกต์      3(2-2-5) 
(Principles of Art and Application) 
     ทฤษฎีองค์ประกอบและหลักของศิลป์ การประยุกต์ใช้หลักศิลป์ในการออกแบบงาน
ทัศนศิลป์         
     Theory of art composition and principles. Application on design of visual art. 

01006223  ศิลปหัตถกรรม         3(1-4-4) 
   (Handicraft) 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01006121 
        ววิัฒนาการของหัตถกรรมพ้ืนบ้าน วัสดุท่ีใช้ในงานหัตถกรรม เทคนิคการผลิตและประโยชน ์

ใช้สอยในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดย่อม มีการศึกษานอกสถานท่ี 
     Evolution of folk craft. Materials in handicraft. Production techniques and 
utilization at household and small industry levels. Field trip required. 
 

01006224 การตกแต่งภายในข้ันต้น       3(1-4-4) 
(Introduction to Interior Decoration) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01006121 
     การเลือกอาคาร ท่ีอยู่อาศัยและเครื่องเรือน การจัดแบ่งเนื้อท่ีใช้สอยและจัดวางเครื่องเรือน 
การปรับปรุงอาคารด้วยการตกแต่งภายใน        
     Selection ofbuilding, 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 และสังคมตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวัยชรา 
พัฒนาการครอบครัว ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 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) 
วชิาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01006101 หรือ 01006141 
     การเลือก การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ตัดเย็บ การเย็บตะเข็บต่าง ๆ การเลือกและ
เตรียมผ้า การวัดตัว การทําแบบตัดพ้ืนฐาน และ การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบง่าย      
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     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 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

         Process of home resources and consumption management aiming at the  
utmost outcome of home living. Protection forenvironmental impacts. 
 

01006321  หลักการจัดดอกไม้        3(1-4-4) 
   (Principles of Flower Arrangement) 

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 01006121 
        การเลือก การเตรียมและการดูแลรักษาดอกไม้และใบไม้การจัดดอกไม้แบบตะวันออก 

และตะวันตก 
     Selection, preparation and care of cut flowers and leaves. Oriental and 
Western flower arrangement. 

 
01006325  ศิลปะสําหรับเด็ก        3(1-4-4) 
   (Art for Children) 
        การพัฒนาทางศิลปะของเด็ก หลักและเทคนิคของการสอนศิลปะสําหรับเด็ก 
        Art development in children. Principles and techniques in teaching art  

for child. 
 

01006347  การออกแบบลวดลายผ้า        3(1-4-4) 
   (Fabric Design) 
        เทคนิคการทําลวดลายผ้า การออกแบบลายผ้าเพ่ือประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ มีการศึกษา 

นอกสถานท่ี 
        Techniques of making design on fabrics. Fabric design for various uses.  

Field trip required. 
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01017201  โภชนศาสตร์ท่ัวไป       3(3-0-6)  
(General Human Nutrition) 

        ระบบการย่อย การดูดซึมและการขับถ่าย บทบาทและหน้าท่ีของสารอาหารท่ีจําเป็นต่อ 
ร่างกาย ปริมาณสารอาหารท่ีควรได้รับต่อวัน ผลของการได้รับสารอาหารไม่สมดุล การสูญเสีย
สารอาหารในข้ันตอนการเตรียมและการแปรรูปอาหาร 

Digestion, absorption and excretion. Nutrition and its role in human body. 
Recommended nutrition intake. Effects of imbalance diet intake. Nutrients losses 
during food preparation and processing. 

01017211 หลักการประกอบอาหาร       3(2-3-6) 
(Principles of Cookery) 
     หลักการเลือกวัตถุดิบ การเตรียมและการประกอบอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

        Principles of food materials selection and preparation. Field trip required. 
 
01017212  สุขาภิบาลอาหาร        3(3-0-6) 

(Food Sanitation) 
        ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุทําให้อาหารไม่สะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภค 

อาหารไม่สะอาด หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมาย 
อาหารของไทย 

        Causative factors of unsafe food. Food borne illness and food toxicity. 
Principles of food sanitation and safety in food production. Thai food regulations. 

 

01017213  วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร       3(2-2-5) 
(Science of Cookery) 

        การค้นคว้าทดลองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร 
หลังการเก็บเก่ียวและขณะประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร 

        Experimental procedure on physical and chemical changes in food 
during post-harvest and cooking. Food quality evaluation. 

  

01017311  การจัดเตรียมอาหาร        3(1-6-5) 
(Food Preparation) 
วิชาท่ีต้องเรยีนมาก่อน: 01017211 

        เทคนิคการประกอบอาหาร และการจัดแต่งอาหารของไทยและยุโรป การเขียน 
ตํารับอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

        Cooking techniques and presentation of Thai and European cuisine. Recipe  
conduction. Field trip required. 
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01017315  เทคนิคการนําเสนอทางอาหารและโภชนาการ              4(2-4-6) 
(Presentation Techniques in Food and Nutrition) 

หลักและเทคนิคการนําเสนองานทางด้านอาหารและโภชนาการ การจัดทําสื่อการเผยแพร่
ความรู้และการประเมินผล กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติ 
     Principles and presentation techniques in food and nutrition. 
Media production, information dissemination and evaluation. Case studies  
and practice. 
 

01017316  การจัดการธุรกิจอาหาร        3(3-0-6) 
(Food Business Management) 

        ประเภทของธุรกิจการผลิตและบริการอาหาร หลักการจัดการธุรกิจ การจัดการ 
วัตถุดิบและการจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพ ระบบสารสนเทศ ระบบโลจิสติกส์ บุคลากรและ 
แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

        Type of food production and service business, business management 
principles. Raw material handling and purchasing. Quality control, information 
system, logistics system, staff and development guideline for food business. 
Field trip required. 

 
01017317  การจัดเตรียมเครื่องดื่ม        3(2-3-6) 

(Beverage Operation) 
        การแบ่งประเภทเครื่องดื่ม อุปกรณ์และเทคนิคในการเตรียมเครื่องดื่ม มีการศึกษา 

นอกสถานท่ี 
     Beverage classification. Equipment and techniques in beverage 
operation. Field trip required. 

 
01017318  อาหารนานาชาติ        3(1-6-5) 

(International Cuisine) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01017211 
     ลักษณะและเทคนิคการประกอบ วัสดุอาหาร อุปกรณ์และการจัดเสิร์ฟอาหาร 
ตะวันออกและตะวันตก มีการศึกษานอกสถานท่ี 

        Characteristics, preparation techniques, ingredients, equipment and 
serving in Eastern and Western foods. Field trip required. 
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01017319  อาหารอบจากแป้ง        3(1-6-5) 
(Bakery) 

        อุปกรณ์ในการผลิต การเปลี่ยนแปลง สมบัติทางเคมีและกายภาพของเครื่องปรุงต่างๆ  
ในข้ันตอนการเตรียมและการอบ วิธีการ เทคนิค และการคํานวณสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
จัดธุรกิจอาหารอบ มีการค้นคว้าทดลอง 

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. 
 

01101101  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
  (Introduction to Economics) 

     ความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมายและ 
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์อุปทาน และกลไกการ 
ทํางานของระบบราคา พฤติกรรมของผู้บริโภค ต้นทุน รายได้และดุลยภาพของผู้ผลิต รายได้ 
ประชาชาติการคลงั การเงินและการธนาคาร การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาทาง 
เศรษฐกิจและการแก้ไข การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
     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. 
Economic development with special reference to the Thai case.  

 
01101404  เศรษฐศาสตร์ครอบครัว        3(3-0-6) 

(Economics of Household Finance) 
วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 01101101 
     ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันท่ีมีต่อมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการของครอบครัว 
สัมพันธภาพของรายได้รายจ่ายและมาตรฐานความเป็นอยู่ความรู้ท่ัวไปในเรื่องการออมการ 
ลงทุน การภาษีอากร การทําพินัยกรรมและการรับมรดก 
     Contemporary Thai economic system, the standard of living and family 
welfare. The correlation between income, expenditure, and the standard of 
living. General description on savings, investment, taxation, legal aspect of will 
making and inheritance receiving. 
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01150211 ความเป็นคร ู        2(2-0-4) 

(Being  a Professional Teacher) 
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสรา้ง
ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธ์
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การแสวงหาและเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

Conditions of teachers, the characteristics and standards of teachers’ 
profession, cultivation for spirit of teachers, laws relating to the teachers and the 
teachers’ profession, knowledge management about teachers’ profession, 
conduct a continuous progression and development in teachers' profession, 
omniscience in knowledge of the teaching contents and teaching strategies to 
provide the learner to enable to analyze; synthesize; and create new things, 
seeking and using information and knowledge to keep pace with the changes, 
interaction between teachers and learners to promote the development of 
learners' potential, maintain spirit of teachers. 
 

01162112 ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา       2(2-0-4) 
(Educational Philosophy and Theory)  
     ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน การประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
การวิเคราะหเ์ก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

                  Philosophies; concepts; and theories in education, religion, economy, society, 
culture, concepts and instructional strategies that promote sustainable 
development, applications for school improvement, analysis on education for 
sustainable development. 

 
01161212 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู      2(2-0-4) 

(Languages and Cultures for Teachers) 
     ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู การใช้
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อความหมาย 
การใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างสันต ิ
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     Thai language and culture for teachers, foreign language for teachers’ 
profession development, using thai and foreign language skills in listening, 
speaking, reading, and writing for communication, using language and culture for 
a peaceful living together in ASEAN and global communities.       
 

01166211 จิตวิทยาการศึกษา       3(3-0-6) 
  (Educational Psychology) 

     ความหมาย ประโยชน์ และความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาในวิชาชีพครู แนวคิดและ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างแรงจูงใจทางการศึกษา เจตคติ การบริหารจัดการชั้นเรียน 
อัตมโนทัศน์กับความสําเร็จในการเรียน การช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพ
ของตน การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   
     Meaning, benefit, and importance of educational psychology in teachers’ 
profession, concepts and theories of basic psychology related to human 
development psychology, learning psychology, individual differences, motivation 
in education, attitude, classroom management, self-concept and success in 
learning, helping learners to learn and develop according to their potential, 
promoting aptitude and interest of learners. 
 

01166311 หลักการแนะแนว        2(2-0-4) 
  (Principle of Guidance) 

     ปรัชญา หลักการ ความหมาย และความจําเป็นท่ีต้องมีการแนะแนวในโรงเรียน 
ขอบข่ายของจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา การจัดกิจกรรมและบริการแนะแนวใน
โรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชวีิตของผู้เรียน การให้คําแนะนําช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การใช้จิตวิทยาและระบบดูแลช่วยเหลือเพ่ือความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
     Philosophy; principle; meaning; and necessity of having guidance in schools, 
scope of guidance psychology and counseling, setting activities and guidance 
services in school, care system and improving the quality of learner life, 
providing guidance to help learners to a better quality of life, using psychology 
and care system to understand and support learners to their full potential of 
learning.  
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01162212 การพัฒนาหลักสูตร       3(3-0-6) 
(Curriculum Development) 
     หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบ 
อิงมาตรฐาน การจัดทําหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช้ออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็น
ระบบ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 

       Principles; concepts; and theories of curriculum development, standards-
based school curriculum development, construction; analysis; and  
implementation of curriculum for learning management design, curriculum 
evaluation and implement the results for curriculum development in a 
systematic manner, problems and trends of curriculum development.  

 
01150311 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(3-0-6) 
  (Instruction and Classroom Management) 

     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การจัดทําแผนการเรียนรู้และการนําไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลจริง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
     Principles; concepts; and guidelines on the preparation of learning plans, 
learning management and learning environment, theories and model of learning 
management for learners’ analytical thinking, creative thinking, and problem 
solving, integration of learning for inclusive education, classroom management, 
development of learning centers in school, preparation of learning plans that 
lead to instructional efficiency, creating the atmosphere of classroom 
management for learners to learn. 

 
01166312 การศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ     2(2-0-4) 

(Education for Individuals with Special Needs) 
       พ้ืนฐานปรัชญา ประวัติความเป็นมา และกฏหมายท่ีเป็นพ้ืนฐานการศึกษาพิเศษ 

ลักษณะเฉพาะและความต้องการของบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ หลักการจัดการเรียนรู้และ
การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การ
สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนในห้องเรียนรวม การปฏิบัติและ
การวิจัยด้านการศึกษาพิเศษในปัจจุบัน 
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             Philosophical; historical; and legal foundations of special education, 
characteristics and needs of individuals with special needs, principles of learning 
management and educational intervention, theories and models of learning 
management for inclusive education, creating environment and atmosphere to 
enhance classroom management in inclusive classroom, current practices and 
research in the field of special education. 

 
01153492 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้       3(2-2-5) 

(Research for Learning Development)  
               หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวิจัย กระบวนการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ การเขียนโครงการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  

              Principles; concepts; and method of research; research process, using and 
produce research for learning development, writing research proposal, using  
research result to instructional management, creating research for instructional 
development and learners development. 

 
01169311 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3(2-2-5) 

(Educational Innovation and Information Technology) 
     หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการสื่อสาร 
     Principals; concepts; designing; application; and evaluation in media; 
innovation; and information technology for learning, information technology for 
communication, using information technology for learning and communication. 

 
01153351 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู ้     3(2-2-5) 

(Measurement and Evaluation of Learning) 
     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้าง
และการใช้เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินด้วยแฟ้ม
ผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ปฏิบัติการวัดและการ
ประเมินผล การนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การเขียนรายงานผลการประเมิน 

       Principles; concepts; and practice of learners’ learning measurement and 
assessment, construction and utilization of educational measurement tools, 
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authentic assessment, assessment using portfolio, performance assessment, 
formative and summative assessment, measurement and evaluation practice. 
using assessment results for learners' development, writing a report on 
assessment results. 

 
01176242 การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับคร ู     2(2-0-4) 
        (Educational Quality Assurance for teacher) 

     หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
     Principles; concepts; and guidelines on the management of educational 
quality, educational quality assurance, quality management of the learning 
activities management and the development of learning quality continuously, 
organizing activities to assess the quality of learning activities. 
 

01176421 กระบวนการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี      3(2-2-5) 
 (Learning Process in Career Education and Technology) 
         แนวคิดหลักของสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี การเลือกวิธีการสอน รูปแบบการสอน 

และการประเมินผลได้เหมาะสมกับจุดหมาย และเนื้อหา การวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  Core concepts of career and technology, selecting teaching methods, 
teaching models and evaluating suit to the objectives and contents, planning the 
lesson plans to solve or develop the learning of the learners. 

 

01162312 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ    2(2-0-4) 
  (Ethics and Codes for Teachers) 

     การตระหนักและการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูท่ีคุรุสภากําหนด การเรียนรู้
และรู้จักพัฒนาตนเองในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพครู หลักธรร
มาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต การปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การมีจิตสํานึก จิตสาธารณะ และ
การเสียสละให้สังคม 
     The awareness of professional ethics and practices according to the 
requirement of Teachers' Council, learning and practicing self-development to 
strengthen integrity and ethics in  profession, the principles of good governance, 
honesty, being role models, having public consciousness and devotion to 
society. 
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01150361 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน I                         1(0-2-1) 
  (Practicum in Professional I) 
  การฝึกปฏิบัติงานครูประจําชั้นเพ่ือพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ การสังเกต สัมภาษณ์เพ่ือ 
  รวบรวมข้อมูลโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลพร้อมท้ังนําเสนอผลการศึกษาและการ 
  บริหารงานโรงเรียน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาหน่วยการเรียนรู้  และการ 
  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์ 
  จําลอง การฝึกปฏิบัติการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การสังเกตการจัดการ 
  เรียนรู้นํามาใช้ในการฝึกปฏิบัติร่วมกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงในสาขาวิชาเฉพาะ 
   Practices classroom teacher’s roles to develop the learner a teacher’s  
  professional skills which include observations, interviews, and data collection  
  regarding individual  differences. Practices and reports of the studies, overall  
  school administrative work, school-based curriculum design, course curriculum,  
  unit plans and lesson plans which encourage autonomous learning classroom  
  stimulation. Practices of teaching in the primary and secondary levels,  
  observations of teaching and learning management in order to be able to  
  practice with the mentoring teacher of the learner’s major subject. 

 
01150362 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน II                        2(1-2-3) 
  (Practicum in Professional II) 

     บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณลักษณะของครูท่ีดีเพ่ือการพัฒนาความเป็นครูมือ
อาชีพ การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การวัดและประเมินผลโดยการออกข้อสอบ การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การจัดทําโครงงานทางวิชาการ การฝึก
ปฏิบัติการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักการสังเกต สัมภาษณ์และนําเสนอ
ผลการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยบูรณาการความรู้ท้ังหมดมาใช้ในการจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือจุดประสงค์การสอนท่ีหลากหลาย ตลอดจนปฏิบัติการสอนภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน 
      The studies of a teacher’s roles, responsibilities and characteristics of a good 
teacher in order to develop a teacher’s professional skills. Classroom 
management, unit and lesson planning for autonomous learning. Assessment 
and testing, conducting test and grade, evaluation students’ performance. 
Including the production of academic projects. The practices of teaching and the 
practices of teaching and assessment, observations, interviews and reports of the 
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studies. Development of teaching and learning through classroom research 
process to solve students’ learning problems in the primary and secondary 
levels by integrating the knowledge gained. Also, to design unit plans and lesson 
plans for various teaching objectives. 
 

01150463  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ I              6(0-18-9) 
(Practice in Teaching Profession I) 
     การบูรณาการความรู้สาขาวิชาเอกในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้
สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การบันทึก และการรายงานผลการจัดการเรียนรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา และการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
     Integrating pedagogical content knowledge in teaching practice in school, 
designing student-centered lesson plans, using strategies and techniques in 
learning management, selecting media and innovation, measurement and 
evaluation, using evaluation feedback to enhance teaching and learning process 
to optimize student development, recording and reporting learning management. 
Sharing knowledge in education seminar and performing other assigned 
professional duties. 
 

 01150464  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ II         6(0-18-9)  
        (Practice in Teaching Profession II) 

    การบูรณาการความรู้สาขาวิชาเอกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้เทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้ การเลือกใช้
สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน   
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา และการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
     Integrating pedagogical content knowledge in teaching practice in school, 
designing student-centered lesson plans, using strategies and techniques in 
learning management, selecting media and innovation, measuring and evaluating 
to enhance learning, conducting research to enhance student learning. Sharing 
knowledge in education seminar and performing other assigned professional 
duties. 
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01390345 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการอาหารและเครือ่งดื่ม   3(2-2-5) 
   (Food and Beverage Service Operations and Management) 

     โครงสร้างการบริหารงานและลักษณะการดําเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
รูปแบบ ลักษณะ กระบวนการ และเทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดโต๊ะอาหาร  
การผสมเครื่องดื่ม ปัญหาในการบริการและแนวทางการแก้ไข การวางแผนรายการอาหารและ
เครื่องดื่ม การคํานวณต้นทุนและการควบคุมต้นทุน การจัดการรายได้ การจัดการคุณภาพ 
ปัญหาในการจัดการและแนวทางแก้ไข มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 
     Management structures and operational patterns of food and beverage 
department. Patterns, characteristics, procedures, and techniques of food and 
beverage services. Table setting, making mixed drinks, service problems, and 
solutions. Menu planning, costing, and cost controlling. Revenue management, 
quality management, management problems, and solutions. Practical training 
and field trips required. 
 

01390346  การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง      3(2-2-5) 
(Catering Operations and Management) 
     รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดเลี้ยงท้ังในและนอกสถานท่ี กระบวนการวางแผนเพ่ือ 
การจัดเลี้ยง การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการจัดเลี้ยง การเลือกสถานท่ี อุปกรณ์ 
และบุคลากรในการจัดเลี้ยง การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การค านวณต้นทุนและ 
กําหนดราคา การเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์ บุคลากร และแผนการบรกิารในงาน 
จัดเลี้ยง การควบคุมต้นทุนและคุณภาพการบริการ การประเมินผลงานจัดเลี้ยง การตลาดและ
การส่งเสริมการตลาด มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 
     Patterns and components of banquet and catering. Catering planning 
processes, menu planning, site selection, equipment, and staffing. Negotiation 
with related organizations. Costing and pricing. Venues, equipment, personnel, 
and on-site services preparation. Cost and service quality controlling. Post 
evaluation. Marketing and Marketing promotion for catering business. Practical 
training and field trips required. 

 


