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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2552
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1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
Bachelor of Arts Program in Home Economics
2. ชือ่ ปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร)
Bachelor of Arts (Home Economics)
ชื่อยอ : ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร)
B.A. (Home Economics)
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
มุง ผลิตนั กวิชาการในระดั บปริ ญญาตรีใหมีความรอบรูและความสามารถดา นคหกรรม
ศาสตร บนพื้นฐานของผูมีจรรยาบรรณและจริยธรรมตอวิชาชีพคหกรรมศาสตร เพื่อตอบสนอง
ตอยุทธศาสตรการพัฒนาคนในสาขาวิชาชีพคหกรรมศาสตรตามความตองการของสังคม เพื่อ
พัฒนาสังคมใหมีคุณภาพดวยการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งทางดานสุขภาพ และ
การดํ า รงชี วิ ต ตลอดจนพั ฒ นาคนในสาขาวิ ช าชี พ คหกรรมศาสตร ต ามความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ และมีความเขาใจในหลักการทาง
คหกรรมศาสตร หลักการจัดการ และการประกอบธุรกิจคหกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีเจตคติที่ดีตอการดําเนินชีวิต และมีความชํานาญใน
การนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว สังคม และการประกอบอาชีพ
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3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในการศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง สามารถ
วิเคราะห สังเคราะห แกไขปญหาไดอยางมีระบบ ตลอดจนสามารถวิจัยและพัฒนางานดาน
คหกรรมศาสตรได
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร
และมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกทางดานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถนําความรูไป
ปรับใชกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้โดยยึดมั่นในหลักการของประชากรที่
มีคุณภาพดีในระดับสูง
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกเขาศึกษา ตองมีคณ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
2. มีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกําหนด
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
ตามเกณฑ ก ารคั ด เลื อ กเข า ศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ /หรือเกณฑของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนคราวๆ
ไป
8. ระบบการศึกษา
การจัดการศึกษา ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 15 สัปดาห ทั้งนี้อาจจะ
มี ภ าคฤดู ร อ นได โดยมี ร ะยะเวลาและจํ า นวนหน ว ยกิ ต ที่ มี สั ด ส ว นเที ย บเคี ย งกั น ได กั บ ภาค
การศึกษาปกติ ชวงการศึกษามีกําหนดเวลาเปดการเรียนการสอนใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
การคิดหนวยกิต
รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชระยะเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมี
คาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
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การฝกงานหรือฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระบบ
ทวิภาค
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมทั้งการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษา
ประเภทเต็มเวลาจะตองใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองไมเกิน
8 ปการศึกษา
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตองลงทะเบียนไมนอยกวา
9 หนวยกิต แตตองไมเกิน 22 หนวยกิต สวนในภาคฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
1. การวัดผลการเรียนในแตละรายวิชาตามหลักสูตร แบงเปน 2 ระบบ ดังนี้
1.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
คาระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

1.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณ ตามการประเมินดังนี้
สัญลักษณ
ความหมายของผลการเรียน
PD
P
F
Au

(Pass with Distinction)
(Pass)
(Fail)
(Audit)

ผานดีเยี่ยม
ผาน
ไมผาน
การลงทะเบียนเพื่อรวมฟง
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สัญลักษณ
W
I

ความหมายของผลการเรียน

(Withdraw)
(Incomplete)

การถอนรายวิชา
การประเมินที่ไมสมบรูณ

2. นักศึกษาจะตองไดสัญลักษณ A, B+, B, C+, C, D+, D, PD, หรือ P จึงจะถือวาสอบได
สําหรับรายวิชาบังคับ ถาไดสัญลักษณ E หรือ F จะลงทะเบียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีเปน
รายวิชาเลือก ถาไดสัญลักษณ E หรือ F สามารถเปลี่ยนไปเลือกรายวิชาอื่นได ถาไดสัญลักษณ
I ถือวาผลการเรียนนั้นยังไมสมบูรณ ซึ่งไมสามารถประเมินผลได นักศึกษาจะตองดําเนินการให
สมบูรณ จึงจะสามารถไดรับการประเมินวาสอบผานได สวนการประเมินรายวิชาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพและรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับคะแนนต่ํากวา C ถือวา
สอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม ถาไดการประเมินต่ํากวา C เปนครั้งที่สอง ถือวา
พนสภาพการเปนนักศึกษา
11.2 การสําเร็จการศึกษา
ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี
2. ผานการประเมินพัฒนาการดานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเกณฑของมหาวิทยาลัย
3.สอบไดรายวิชาตางๆครบถวนตามหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.0
12. อาจารยผสู อน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่ ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตํารา
1. ผศ.กัญญารัตน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
1)บริโภคศึกษา
กาญจนวิสิษฐผล
ประธานสาขาวิชา
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาที่สอน
- กศ.ม. (การประถมศึกษา) 1)มารยาทในการรับประทาน
-บริโภคศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร อาหารและการจัดโตะอาหาร
แบบสากล
-แนะนําคหกรรมศาสตร
วิโรฒ บางแสน ชลบุรี 2)พัฒนาการครอบครัว
-พัฒนาการครอบครัวและการ
- กศ.บ. (คหกรรมศาสตร) งานวิจัย
เลี้ยงดูเด็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 1)การสํารวจอาหารผสมสีที่
-บานและการตกแตง
จําหนายในโรงเรียนประถม
วิโรฒ บางแสน ชลบุรี
-ผาและเครื่องแตงกาย
ศึกษา จังหวัดชลบุรี
2)การผลิตผาไทยในจังหวัด
นครสวรรค

-การจัดการทรัพยากรครอบครัว
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ที่
2.

3.

ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตํารา
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
1)โภชนาการเพื่อการบําบัดโรค อาจารยประจําสาขาวิชา
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
1)โภชนาการเบื้องตน
-เคมีประยุกตในคหกรรม
ศาสตร
-การจัดเลีย้ งในโอกาสตางๆ
-การคนควาทดลองอาหาร
-ขนมอบ
-การแตงหนาเคกและขนม
-การจัดดอกไม
-งานใบตองและดอกไมสด
-การจัดพาน
-เครื่องหอมและของชํารวย
นางสาวสิรภิ ัทร สิริบรรสพ
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
- วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
อาจารยประจําสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร)
-โภชนศาสตร
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
-ทฤษฎีและหลักการประกอบ
อาหาร
-อาหารบําบัดโรค
-โภชนศาสตรมนุษย
-ขนมไทย
-อาหารไทย
-อาหารวาง
-ความรูเรื่องผา
-หลักการตัดเย็บเบื้องตน
-ความรูเรื่องอาหารไทย
-อาหารนานาชาติ

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา
ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก
-Sc.Ed.D
(Science Education)
Curtin University of
Technology
-คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
-ศศ.บ. (บานและชุมชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ที่
4

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
นายณัฐพงษ สิงหภูงา
- วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วท.บ. เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ที่
1

นางสาวมาลัยพร ดวงบาล
-วท.ม.เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-วท.บ.ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา
ผศ.กัญญารัตน
กาญจนวิสิษฐผล
- กศ.ม. (การประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ บางแสน ชลบุรี
- กศ.บ. (คหกรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ บางแสน ชลบุรี

ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
ตํารา
1)บริโภคศึกษา
เอกสารประกอบการสอน
1)มารยาทในการรับประทาน
อาหารและการจัดโตะอาหาร
แบบสากล
2)พัฒนาการครอบครัว
3)การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
งานวิจัย
1)การสํารวจอาหารผสมสีที่
จําหนายในโรงเรียนประถม
ศึกษา จังหวัดชลบุรี
2)การผลิตผาไทยในจังหวัด
นครสวรรค

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําสาขาวิชา
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-โภชนศาสตร
-วิทยาศาสตรคหกรรมศาสตร
-การคนควาทดลองอาหาร
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําสาขาวิชา
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-ทฤษฎีอาหาร
-โภชนศาสตรมนุษย
-การแปรรูปอาหาร

ตําแหนงหนาที/่ รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
ประธานสาขาวิชา
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-บริโภคศึกษา
-แนะนําคหกรรมศาสตร
-พัฒนาการครอบครัวและการ
เลี้ยงดูเด็ก
-บานและการตกแตง
-เครื่องมือเครือ่ งใชในบาน
-การจัดการทรัพยากรครอบครัว
-การคนควาทดลองอาหาร
-อาหารวาง
-การประดิษฐดอกไม

7
ที่
2.

3.

ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตํารา
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
1)โภชนาการเพื่อการบําบัดโรค อาจารยประจําสาขาวิชา
เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
1)โภชนาการเบื้องตน
-โภชนศาสตรมนุษย
-เคมีประยุกตในคหกรรม
ศาสตร
-การจัดเลีย้ งในโอกาสตางๆ
-การคนควาทดลองอาหาร
-ขนมอบ
-การแตงหนาเคกและขนม
-การจัดดอกไม
-งานใบตองและดอกไมสด
-การจัดพาน
-เครื่องหอมและของชํารวย
นางสาวสิรภิ ัทร สิริบรรสพ
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
- วท.ม. (โภชนศาสตรศึกษา)
อาจารยประจําสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร)
-โภชนศาสตร
สถาบันราชภัฏเชียงใหม
-ทฤษฎีและหลักการประกอบ
อาหาร
-อาหารบําบัดโรค
-โภชนศาสตรมนุษย
-ขนมไทย
-อาหารไทย
-อาหารวาง
-ความรูเรื่องผา
-หลักการตัดเย็บเบื้องตน
-ความรูเรื่องอาหารไทย

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา
ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก
-Sc.Ed.D
(Science Education)
Curtin University of
Technology
- คศ.ม.(อาหารและโภชนาการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร
- ศศ.บ. (บานและชุมชน)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8
ที่
4

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
นายณัฐพงษ สิงหภูงา
- วท.ม. เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5

นางสาวมาลัยพร ดวงบาล
-วท.ม.เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-วท.บ.ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

6.

ผศ. ประไพศรี ตยานันท
- กศ.บ. เกียรตินิยม
(คหกรรมศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร

- ค.ม. (อุดมศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตํารา
1)การแกะสลักผักและผลไม
เอกสารประกอบการสอน
1)การรอยมาลัย

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําสาขาวิชา
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-โภชนศาสตร
-วิทยาศาสตรคหกรรมศาสตร
-การคนควาทดลองอาหาร
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําสาขาวิชา
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-ทฤษฎีอาหาร
-โภชนศาสตรมนุษย
-การแปรรูปอาหาร
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-ความรูเรื่องผา
-งานใบตอง
-งานดอกไมสด
-การแกะสลักผักและผลไม
-การรอยมาลัย
-อาหารไทย
-ขนมไทย

9
ที่
7.

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
นางเพลินจิตร ทีฆะสังข งานวิจัย
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร) 1)ขาวเมาหมี่
วิทยาลัยครูสวนดุสิต

8

นางสาวลาวัลย บัวสาย
- วท.บ. (อุตสาหกรรม
เกษตร)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

เอกสารประกอบการสอน
1)รายวิชากฎหมายและ
มาตรฐานอาหาร
2)รายวิชาหลักการวิเคราะห
อาหาร

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงหนาที่
ขาราชการบํานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-อาหารและโภชนาการ
-อาหารไทย
-ขนมไทย
-งานประดิษฐ
-เครื่องหอมและของชํารวย
-การจัดเลีย้ งอาหาร
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-พิษวิทยาทางอาหาร
-เทคโนโลยีขนมหวานและ
ขนมขบเคี้ยว
-วัตถุเจือปนในอาหาร
-กฎหมายอาหารและการ
สุขาภิบาลโรงงาน
-การจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรมอาหาร
-การตลาดผลิตภัณฑอาหาร
-จุลชีววิทยาทางอาหาร
-หลักการวิเคราะหอาหาร
-หลักการควบคุมคุณภาพ

10
ที่
9

10

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย
ตํารา
- ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1)สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค
- กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ประสานมิตร

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะ
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-สุนทรียศาสตรเบื้องตน
-ชีวิตกับศิลปะ
-การออกแบบตกแตงสถานที่
-การนําเสนอผลงานการ
ออกแบบ
-โครงการพิเศษออกแบบ
ประยุกตศลิ ป
-หลักการออกแบบ
ศิลปกรรม
-เขียนแบบพื้นฐาน
-ทฤษฎีการออกแบบตกแตง
-การออกแบบตกแตงภายใน
-การออกแบบตกแตงภายนอก
-บานและการตกแตง
นายนรินทร
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
งานวิจัย
เลียงหิรัญถาวร
1)การพัฒนาวิธีการดองผักกาด อาจารยประจําสาขาวิชา
- วท.บ. (การอาหารและ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เขียว
โภชนศาสตร)
การอาหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
วิโรฒมหาสารคาม
- วิศวกรรมอาหาร 2
- อาหารและโภชนาการ
- เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ
-สุขาภิบาลโรงงานอุตสาห
กรรมอาหาร
-เทคโนโลยีเนื้อสัตวและ ผลิตภัณฑ

11
ที่
11

ที่
1

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา
ผศ. ศุภนิตย คงสิบ
- กศ.ม. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒฯ
- กศ.บ. (สุขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒฯ

12.3 อาจารยพิเศษ
ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา
รศ. ประหยัด สายวิเชียร
- Master of Education
(Home Economics
Education)
Iowa State University
- ค.ม. (การสอนสังคม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- วท.บ. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ

ตํารา
1)สุขภาพผูสูงอายุ
เอกสารประกอบการสอน
1)สุขภาพจิต

ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
1 ) ก า ร ล ด ป ริ ม า ณ ไ ฟ เ ต ท ใ น
กระบวนการผลิตถั่วเนาเพื่อเพิ่มการ
ดูด ซึ ม แร ธ าตุ ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น
จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แหงชาติ
2)รู ป แบบการจั ด การที่ ทํ า ให ก ลุ ม
แปรรู ป ผลผลิ ต เกษตรภาคเหนื อ
ประสบความสําเร็จ ไดรับทุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
3)การนํ า เสนอเนื้ อ หาคหกรรม
ศาสตรทางหนังสือพิมพ ไดรับทุน
จาก สมาคมคหเศรษฐศาสตร แห ง
ประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
อาจารยประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสขุ ภาพ
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
- หลักและวิธกี ารสุขศึกษา
- สุขภาพสิ่งแวดลอม
- การคุมครองผูบริโภคดาน
สาธารณสุข
- ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
ขาราชการบํานาญ
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-แนะนําคหกรรมศาสตร
-การจัดบริการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน
-หลักการคหกรรมศาสตร
-การศึกษาความปลอดภัยใน
ครัวเรือนและหองปฏิบัติการ
-การศึกษาอาหารไทย
ภาคเหนือ
-การพัฒนาหลักสูตรคหกรรม
ศาสตร

12
ที่
2

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
นายนทัต อัศภาภรณ
เอกสารประกอบการสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
- คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัว 1)วิชา 056468 การจัดการและการ -อาจารยประจําสาขาคหกรรม
สงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในสถาน ศาสตร คณะศึกษาศาสตร
และเด็ก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดูแลเด็ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2)วิ
ช
า
077302
การศึ
ก
ษาเรื
อ
่
งความ
- ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร- อาจารยพิเศษ
ปลอดภัยในครัวเรือนและ
พัฒนาการครอบครัวและ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
หองปฏิบัติการทางคหกรรม
เด็ก)
คณะวิทยาศาสตรและ
ศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เทคโนโลยี
บทความทางวิชาการ
- ปวส. (คหกรรมสนเทศ) 1)ศูนยพัฒนาการเด็กเล็ก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สถาบันเทคโนโลยีราช
บทบาทในการจัดศึกษา
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
มงคล วิทยาเขตโชติเวช แกเด็กเล็ก
-การศึกษาเรื่องความ
งานวิจัย
ปลอดภัยในครัวเรือนและ
1)การพัฒนาแผนกลยุทธเพื่อ
หองปฏิบัติการ
การบริการและจัดการศึกษา
-คหกรรมศาสตรกับการ
ของศูนยสันติศึกษาพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เด็กเล็ก คณะศึกษาศาสตร
-เทคนิคการสาธิตในวิชา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คหกรรมศาสตร
2)การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้น
เรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ
-การจัดการและการสงเสริม
เรียนการสอนวิชางานบาน
พัฒนาการเด็กเล็กในสถาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
ดูแลเด็ก
โรงเรียนสาธิต
-แนะนําคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-การสอนแบบจุลภาค
3)ความต อ งการการนิ เ ทศ ของ
นั ก ศึ ก ษาฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ -การเตรียมการปฏิบตั ิงาน
วิชาชีพครู
สาขาคหกรรมศาสตร
-ครูกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
-พัฒนาการครอบครัว
-พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
-ความสัมพันธในครอบครัว

13
ที่
3

4

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
นางสาวมรรยาท ปรีชาชาญ เอกสารประกอบการเรียน
- คศ.ม.(อาหารแลโภชนาการ) 1)การสอนวิชาผัก ผลไมวจิ ติ ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2)การสอนเรื่องการกําหนด
- คศ.บ.(โภชนาการชุมชน) รายการอาหาร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
งานวิจัย
ธรรมมาธิราช
1)ความรู ทัศนคติและการ
ปฏิบัติเกีย่ วกับสุขาภิบาล
อาหารของผูจ ําหนายอาหาร
ในโรงเรียน
2)การตัดสินใจดานการเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนจิรประวัตวิ ิทยาคม ป
การศึกษา 2549
3)การศึกษาการวัดความรู
พื้นฐานและการวัดแวว
ความสามารถของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
จิรประวัตวิ ิทยาคม
นายนิรัตน ปรางคทอง
ผลงาน
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร) - ผลงานโลพระราชทานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นครสวรรค
การประกวดกระทงลอย
ประเภทสิ่งประดิษฐ ณ
พุทธมณฑล จ. นครปฐม
- ผลงานการประกวดกระทง
ลอย ประเภทดอกไมสด
- ผลงานการประกวดงาน
แกะสลักผักผลไม

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงที่รบั ผิดชอบ
ครูชํานาญการพิเศษ
อันดับ คศ. 3
โรงเรียนสวนกุห ลาบ (จิร ประวั ติ )
นครสวรรค

รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-การแกะสลักผักและผลไม
-การจัดดอกไม
-อาหารและโภชนาการ
-โภชนศาสตรมนุษย
-โภชนบําบัด

ตําแหนงหนาที่
อาจารยชวยสอน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-งานใบตองดอกไมสด
-การตัดเย็บเบือ้ งตน
-การแกะสลักผักและผลไม
-การรอยมาลัย
-อาหารไทย ขนมไทย
-เครื่องหอมของชํารวย

14
ที่
5

ชื่อ-นามสกุล/วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณ/ผลงานทางวิชาการ
นายพลพัฒน เหลาเขตกิจ
- ค.บ. (คหกรรมศาสตร)
วิทยาลัยครูนครสวรรค

ตําแหนงหนาที่/รายวิชาสอน
ตําแหนงหนาที่
อาจารยชวยสอน
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
รายวิชาทีจ่ ัดใหสอน
-ขนมอบ
-การจัดดอกไม
-การประดิษฐดอกไมเทียม

13. จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่
1
2
3
4
รวม
นักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

2553
40
40
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2554
2555
2556
40
40
40
40
40
40
40
40
40
80
120
160
40

2557
40
40
40
40
160
40

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 หองเรียนและหองปฏิบัตกิ าร
ที่
1
2
3
4
5

รายการและลักษณะเฉพาะ
หองปฏิบัติการอาหาร
หองปฏิบัติการขนมอบ
หองปฏิบัติการเสื้อผา
หองปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ
หองบรรยาย

จํานวนที่มีอยู
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง
1 หอง

จํานวนที่
ตองการ

2 หอง

หมายเหตุ

15
14.2 อุปกรณการเรียนการสอน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รายการและลักษณะเฉพาะ
เตาแกสพรอมถัง
หมอหุงขาวไฟฟา
เตาอบไฟฟาตัง้ พื้น 3 ชั้น
เตาอบแก็สขนาด 2 ถาด
เตาอบแก็สขนาด 1 ถาด
เตาขนมเบื้อง
เตาขนมทองมวน(ไฟฟา)
เตาไมโครเวฟ
เครื่องผสมอาหาร Kitchen Aid
เครื่องผสมสามหัวตี
เครื่องนวดแบบสองแขน
เครื่องเสนบะหมี่
เครื่องหั่นขนมปง
เครื่องตัดโด ขนาด 36 กอน
เครื่องรีดโด
เครื่องผูกไสกรอก
เครื่องหั่นขาวเกรียบ
ตูอบแหงไฟฟา
เครื่องบรรจุระบบสูญญากาศ
เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
เครื่องคอมพิวเตอร
ตูเย็น
ตูแชอาหารแบบตั้ง
ตูแชอาหารแบบแนวนอน
ตูแชดอกไมสด
โทรทัศน

จํานวนที่มีอยู
10 เตา
5 หมอ
1 เตา
2 เตา
1 เตา
1 เตา
2 เตา
3 เตา
1 เครื่อง
4 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง
3 ตู
1 ตู
1 ตู
1 ตู
1 เครื่อง

จํานวนที่
ตองการ

20 เตา
10 หมอ

5 เตา
5เครื่อง

1 ตู
2 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง

2 เครื่อง

หมายเหตุ

16
ที่

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศหองปฏิบตั ิการขนมอบ
และเบเกอรี่
ตูเหล็ก 3 ชั้น 2 บานพับ
ตูเหล็กบานกระจก 2 ชัน้
เครื่องเลนวีดโี อ
กลองถายภาพ
กลองถายภาพวิดโิ อ
เครื่องฉายภาพทึบแสง
คอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่องพิมพแบบเลเซอร
เครื่องชั่งดิจิตอล (ละเอียด 1 กรัม) พิกดั 1
กิโลกรัม
เครื่องชั่งสารทศนิยม 2 ตําแหนง
เครื่องวัดความหวาน 0-32 บริกซ
เครื่องวัดความหวาน 58-90 บริกซ
เครื่องวัดความหวาน 28-62 บริกซ
เครื่องปนไอศกรีม
เครื่องปนอาหาร (Blender)
เครื่องปนอาหาร Mixer
เครื่องลางภาชนะแบบฆาเชื้อ
เครื่องวัดความเปนกรด-เบส
เครื่องชั่งแบบสปริง น้ําหนัก 500 กรัม
ตูโชวเบเกอรี่
เครื่องชงกาแฟ
ชั้นพักขนม แบบตั้ง 10 ชั้น
ตูหมักแปง
เครื่องกวนไสขนม

จํานวนที่มีอยู

จํานวนที่
ตองการ

-

2 เครื่อง

5 ตู
3 ตู
1 เครื่อง
1 อัน
5 เครื่อง

10 ตู
5 ตู

1 เครื่อง
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 เครื่อง
5 เครื่อง
-

2 อัน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 ชุด
2 เครื่อง

1 เครื่อง
5 เครื่อง
5 เครื่อง
1 เครื่อง

1 ตู
1 เครื่อง
1 ตู
1 ตู
1 เครื่อง

หมายเหตุ

17

ที่
52
53
54
55

รายการและลักษณะเฉพาะ
จักรเย็บผาธรรมดา
จักรเย็บกันลุย
อุปกรณงานครัว
อุปกรณขนมอบ

จํานวนที่มีอยู
20 ตัว
1 ตัว
มี
มี

จํานวนที่
ตองการ

หมายเหตุ

ไมเพียงพอ
ไมเพียงพอ

15. หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
15.1 จํานวนหนังสือและตําราเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
วิทยาศาสตรคหกรรมศาสตร
เคมีประยุกตในคหกรรมศาสตร
การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
พจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร
Medical Dictionary
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
การคนควาทดลองอาหาร
อาหารไทย
อาหารไทย 4 ภาค
เครื่องจิ้ม
ตําราน้ําพริกเครื่องจิ้ม
อาหารวาง
อาหารประเภทยํา
ขนมไทย
การถนอมอาหาร

จํานวนที่มีอยู
2
2
1
1
1
2
2
2
2
5
4
1
1
3
2
5
3

จํานวนที่
ตองการ
5
5
5
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

หมายเหตุ

18
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
โภชนาการ
อาหารและโภชนาการ
หลักโภชนาการปจจุบัน
โภชนาการกับชีวิตมนุษย
โภชนบําบัด
โภชนศาสตรครอบครัว
โภชนศาสตรมนุษย
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
ขนมอบ
เบเกอรี่
เทคโนโลยีเบเกอรี่เบื้องตน
เบเกอรี่1 ขนมปง โดนัท มัฟฟน
เบเกอรี่2 พาย พัฟฟเพสตรี ทารต
ขนมปง
การแตงหนาเคก
ตํารับงานเลีย้ ง
การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร
คูมือการจัดงานเลีย้ ง
จัดเลี้ยงในบาน
การจัดโตะอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูอาหาร
ศิลปะการผูกผา
แกะสลักผักและผลไม
ศิลปการแกะสลักผักและผลไม
ความรูเ รื่องผา
เสนใย (Textile)
หลักการตัดเย็บเบื้องตน
การตัดเสื้อสตรี

จํานวนที่มีอยู
5
5
5
3
5
5
2
5
5
5
2
1
1
1
5
1
5
1
1
2
1
5
2
5
5
5
2

จํานวนที่
ตองการ

5

5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5

หมายเหตุ

19
ที่
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อหนังสือ/ตําราเรียน
การออกแบบเสื้อผา
หลักการจัดดอกไม
ตําราการจัดดอกไมสด
ศิลปะการจัดดอกไมแบบไทย
การจัดพาน
มาลัย
งานใบตอง
เครื่องแขวนไทย
การประดิษฐดอกไม
เครื่องหอมและของชํารวย
มะลิ สัญญาลักษณวันแมของไทย
หลักการจัดการบานเรือน
พัฒนาการครอบครัว
จิตวิทยาเด็ก
การละเลนเด็กไทย
กิจกรรมศิลปะ-เด็กอนุบาล
เลนอยางไรใหสรางสรรค
จิตวิทยาครอบครัวและสวัสดิภาพเด็ก
การสอนคหกรรมศาสตร

จํานวนที่มีอยู
2
5
5
2
5
5
1
1
5
2
1
5
5
3
2
1
1
1
5

จํานวนที่
ตองการ
5

หมายเหตุ

5

5
5
5
5

5

15.2 จํานวนวารสารและเอกสารอื่นๆ
ที่
1
2
3
4

ชื่อวารสาร/เอกสารอื่น
ฉลาดซื้อ
อาหาร/Food
Nutrition
วารสารคหเศรษฐศาสตร

จํานวนที่มีอยู
1
1
1
1

จํานวนที่
ตองการ

หมายเหตุ
ทุ ก รายการเป น
ร า ย ก า ร ที่ รั บ
เปนรายปกษ

20
ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อวารสาร/เอกสารอื่น
วารสารอาหารและสุขภาพ
วารสารโภชนาการ
แมบาน
หมอชาวบาน
ชมรมนักกําหนดอาหาร
ขวัญเรือน
หญิงไทย
งานฝมือ
ประดิดประดอย
สกุลไทย
สารยูไนเต็ด
ภัตตาคาร
แมและเด็ก
วารสารตางๆ ที่เกี่ยวของ

15.3 บริการทรัพยากรสารสนเทศ
- IPAC ระบบสืบคนหองสมุดอัตโนมัติ
- ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
- ฐานขอมูลวิทยานิพนธ
- บรรณานุกรม
- วิทยบริการไทม
- ระบบงานสารบรรณ

จํานวนที่มีอยู

จํานวนที่
ตองการ

หมายเหตุ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
เพิ่มเติม

วารสารที่ใหม
และทันสมัย

21
15.4 ฐานขอมูลออนไลน
- PORTAL
- IEEE explore
- Lexis Nexis
- ProQuest
- ISI Web of Knowledge
- Wilson Web
- Springer Link eBooks
- Dissertation Fulltext in PDF
- Net Library
- e-Theses
15.5 Webbase Learning
15.6 Online Training
16. งบประมาณ
หมวดเงิน
งบดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาใชจายอื่นๆ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดิน
รวมงบลงทุน
รวมทั้งหมด

2553

งบประมาณทีต่ องการ
2554
2555
2556

30,000100,0015,00020,00075,000-

35,00015,00020,00025,00095,000-

40,00020,00025,00030,000115,000-

45,00025,00030,00035,000135,000-

50,00030,00035,00040,000155,000-

100,000100,000175,000-

125,000125,000220,000-

150,000150,000265,000-

200,000200,000335,000-

250,000250,000405,000- 1,400,000-

2557

หมายเหตุ
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17. หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีรายละเอียดดังตอไปนี้
17.1 จํานวนหนวยกิตรวม จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
แบบปกติ
แบบสหกิจศึกษา
หมวดวิชา/กลุม วิชา/วิชา
จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต
31
31
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
9
9
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
8
8
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
6
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
8
8
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
97
97
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
30
30
1. วิชาแกน
33
33
2. วิชาเฉพาะดานบังคับ
24
27
3. วิชาเฉพาะดานเลือก
10
7
4. วิชาประสบการณวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
6
รวมทั้งหมด
134
134
17.3 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
รายวิชาตามหลักสูตรกําหนดดวยรหัสวิชาโดยใชระบบตัวเลข 7 หลัก แตละหลักมี
ความหมายดังนี้
หลักแรก
แทนคณะ
หลักที่ 2, 3
แทนหมูวิชา
หลักที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
หลักที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
หลักที่ 6,7
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
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1
คณะ

2

3
หมูวิชา

4
ชั้นป

5
ลักษณะวิชา

6

7

ลําดับกอนหลัง
ของวิชา

คณะที่เปดสอน
1 หมายถึง คณะครุศาสตร
2 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หมายถึง คณะวิทยาการจัดการ
4 หมายถึง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(หมวดวิชาเกษตรศาสตร)
6 หมายถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
(หมวดวิชาอุตสาหกรรม)
หมูวิชาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ประกอบดวย
460 พื้นฐานคหกรรมศาสตร
461 อาหารและโภชนาการ
462 ผาและเครื่องแตงกาย
463 บานและการจัดการทรัพยากร 464 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
465 ศิลปะประดิษฐ
466 สิ่งทอ
ตัวเลขแสดงหลังชื่อรายวิชา หมายถึง จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) โดย
บรรยาย หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย
= จํานวนหนวยกิตบรรยาย
ปฏิบตั ิ หมายถึง จํานวนชัว่ โมงปฏิบัติ
= จํานวนหนวยกิตปฏิบัติ
จํานวนหนวยกิต x 3 = จํานวนชัว่ โมงทฤษฎี+จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ+จํานวนชั่วโมงศึกษา
ดวยตนเอง
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รายละเอียดของหลักสูตรแตละหมวดวิชามีดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวน 31 หนวยกิต
บังคับเรียน 12 วิชา และใหเลือกเรียน 2 รายวิชา ดังนี้
รหัสวิชา
2210101
2310101
2310102

1000101
2000104
2400101
2000105
2000106
2000107

2000101
2000102
2000103

ชื่อวิชา
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
Development of Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
English for Communication
กลุมวิชามนุษยศาสตร
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
บัณฑิตอุดมคติไทย
Thai Ideal Graduate
การใชสารสนเทศ
Usage of Information
ชีวิตกับดนตรี
Music and Life
ชีวิตกับศิลปะ
Art and Life
ชีวิตกับนาฏการ
Drama and Life
กลุมวิชาสังคมศาสตร
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Society and Living
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

หนวยกิต
9
3(2-2-5)

หมายเหตุ

3(3-0-6)

บังคับ

3(3-0-6)

บังคับ

8
2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ

บังคับ

2(2-0-4)
2(2-0-4)

เลือก
1
รายวิชา

2(2-0-4)
6
2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ

2(2-0-4)

บังคับ
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รหัสวิชา
4000101
4000102
4000103
4000104
1000102

ชื่อวิชา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
Science and Technology for Life and Society
คณิตศาสตรทั่วไป
General Mathematics
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
Computer for Learning
สุขภาพเพื่อชีวติ
Health for Life
กีฬาและนันทนาการ
Sports and Recreation
รวมทั้งหมด

หนวยกิต
8
2(2-0-4)

หมายเหตุ

2(2-0-4)

บังคับ

2(1-2-3)

บังคับ

2(2-0-4)

เลือก
1
รายวิชา

2(1-2-3)

บังคับ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 97 หนวยกิต แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
(1) วิชาแกน ทั้งแบบปกติและแบบสหกิจศึกษา จํานวน 30 หนวยกิต มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
4601101
หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles and Theories in Home Economics
4601102
เศรษฐศาสตรคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Economics in Home Economics
4601201
ศิลปะประยุกตในคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Applied Art in Home Economics
4601301
วิทยาศาสตรประยุกตในคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Applied Science in Home Economics
4602101
บริโภคศาสตรและการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร 3(2-2-5)
Consumer Science and Business Management in Home Economics
4602401
ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
English for Home Economics
4602701
โปรแกรมประยุกตเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Applications of Computer Programs for Home Economics
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รหัสวิชา
4603501

ชื่อวิชา
หนวยกิต
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานอาชีพคหกรรมศาสตร 3(2-2-5)
Personality and skill Development for Home Economics Careers
4603701
ภูมิปญญาทองถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Thai Local Wisdom in Home Economics
4604801
การวางแผนและการจัดการดานคหกรรมศาสตรในงานตางๆ 3(2-2-5)
Planning and Home Economics Management in general affaires
(2) วิชาเฉพาะดาน บังคับ ทั้งแบบปกติและแบบสหกิจศึกษา จํานวน 33 หนวยกิต
มีรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
4604902
การพัฒนาผลิตภัณฑคหกรรมศาสตรและการตลาด
3(2-2-5)
Development of Home Economics Product and Marketing
4604903
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร
3(1-2-6)
Seminar in Home Economics
4611101
อาหารและโภชนาการ
3(3-0-6)
Food and Nutrition
4612201
หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Fundamentals of Preparation and Cooking
4621101
ความรูเ รื่องเสนใยและการผลิตผา
3(2-2-5)
Knowledge of Fibers and Fabric Making
4621301
หลักการตัดเย็บเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Principles of Sewing
4632401
การบริหารจัดการงานบาน
3(2-2-5)
Housing Management
4642101
พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
3(2-2-5)
Family Development and Child Care
4651101
งานดอกไมสดและใบตอง
3(2-2-5)
Thai Traditional Floral Arrangement and Banana Leaf Craft
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รหัสวิชา
4652101

ชื่อวิชา
หนวยกิต
การจัดดอกไมและรอยมาลัย
3(2-2-5)
Flower Arrangement and Thai Garland
4652401
การแกะสลักผักและผลไม
3(2-2-5)
Vegetable and Fruit Carving
(3) วิชาเฉพาะดาน เลือก ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่ง โดยแบบปกติใหเลือก
เรียนไมนอยกวา 27 หนวยกิต และแบบสหกิจศึกษาใหเลือกเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต
รายวิชาเลือกแตละกลุมวิชามีดังนี้
3.1 กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
4611201
ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
3(2-2-5)
Food Theories and Preparation
4612101
โภชนศาสตรมนุษยและการใชสารอาหารในรางกาย
3(3-0-6)
Human Nutrition and Metabolism
4612102
โภชนศาสตรครอบครัวและชุมชน
3(2-2-5)
Family and Community Nutrition
4612202
เครื่องมืออุปกรณในการประกอบอาหารและศิลปะการ
3(2-2-5)
จัดบริการอาหารและเครื่องดืม่
Cooking Appliances and Arts of Food and Beverage Services
4612203
การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
3(3-0-6)
Food Sanitation and Quality control
4612204
การแปรรูปและการถนอมอาหาร
3(2-2-5)
Food Processing and Preservation
4612205
ภูมิปญญาไทยในอาหารทองถิ่น
3(2-2-5)
Thai Wisdom in Local Cookery
4612206
อาหารและขนมไทย
3(2-2-5)
Thai Food and Desserts
4612207
อาหารนานาชาติ
3(2-2-5)
International Food Cookery
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รหัสวิชา
4612208
4613201
4613202
4613203
4613204
4613301
4613501
4613502

4614201
4614601
4614701
4614901

ชื่อวิชา
หนวยกิต
อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
3(2-2-5)
Vegetarian Food Cookery
หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
3(2-2-5)
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition
การประกอบอาหารเสร็จเร็วและอาหารวาง
3(2-2-5)
Fast Cookery and Snack
วิทยาการขนมอบและการตกแตง
3(2-2-5)
Bakery Science and Decoration
เครื่องดื่มและไอศกรีม
3(2-2-5)
Beverage and Ice-cream
การจัดเลี้ยงและการบริการอาหารในโอกาสตางๆ
3(2-2-5)
Meal Management, Food Service and Catering
การจัดรายการอาหารและการคํานวณตนทุน
3(2-2-5)
Menu Planning and Costing
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพทาง 3(2-2-5)
ประสาทสัมผัส
Product Development and Sensory Evaluation
อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารบําบัดโรค
3(2-2-5)
Food for Health and Dietetics
อาหารเพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการรานอาหาร 3(2-2-5)
Commercial Food Preparation and Restaurant Management
การพัฒนาตํารับอาหารมาตรฐานและการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
Development of Standard Recipe and Application in Business
โครงการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Study Project in Foods and Nutrition
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3.2 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
รหัส
ชื่อวิชา
4651102
งานดอกไมสดไทย
Thai Traditional Floral Arrangement
4651103
งานใบตอง
Banana-Leaf Craft
4651401
งานประดิษฐทั่วไป
Crafts
4651402
งานเย็บ-ปก-ถัก-สาน-รอย
Embroidery
4651403
การประดิษฐเศษวัสดุ
Waste Material Craft
4651404
การประดิษฐงานกระดาษ
Paper Craft
4651405
หัตถกรรมทองถิ่น
Local and Folk Craft
4652102
การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ
Flower Arrangement in Natural Style
4652103
การรอยมาลัย
Thai Garland
4652104
การจัดพาน
Floral Tray Arrangement
4652105
เครื่องแขวนไทย
Floral Hanging Arrangement
4652106
การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย
Flower Arrangement in Thai Tradition
4652402
การแกะสลักผัก ผลไม และวัสดุเนื้อออน
Vegetable, Fruit and Soft Material Carving

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
4652403
4652404
4652405
4653101
4653201
4653202
4653401
4653501
4654501
4654601
4654602
4654603
4654901

ชื่อวิชา
หนวยกิต
ศิลปะการพับผาและการใชผาประดับตกแตง
3(2-2-5)
Cloth Folding and Decoration
เครื่องหอมและของชํารวย
3(2-2-5)
Perfume and Souvenir
ศิลปะการจัด การหอและการตกแตงของขวัญ
3(2-2-5)
Gifts Arrangement, Wrapping and Decoration
การจัดดอกไมรวมสมัยแบบประยุกตศิลป
3(2-2-5)
Contemporary Flower Arrangements in Applied Art Style
การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติเพือ่ อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Artificial Flowers in Natural Styles for Commercial
งานใบตองพวงมาลัยและพานดอกไมเทียมเลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2-5)
Artificial Banana Leaf Craft, Garland and Floral Tray Arrangement
ศิลปะการปน
3(2-2-5)
Sculpture Arts
ศิลปะประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5)
Commercial Handicrafts and Management
งานศิลปะประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรมและการบรรจุหบี หอ 3(2-2-5)
Handicraft for Industry and Packaging
การรอยมาลัยดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2-5)
Advanced Fresh and Artificial Floral Thai Garland
เครื่องแขวนไทยดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2-5)
Advanced Fresh and Artificial Floral Hanging Arrangement
พานดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2-5)
Advanced Fresh and Artificial Floral Tray Arrangement
โครงการศึกษาศิลปะประดิษฐ
3(2-2-5)
Study Project in Handicrafts
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(4) วิชาประสบการณวิชาชีพ
4.1 แบบปกติ จํานวน7 หนวยกิต ใหฝกประสบการณตามกลุมวิชาที่เลือกเรียน
รายวิชาที่กําหนดใหเรียน มีดังนี้
4.1.1 กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
4614801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 2(90)
Preparation for Professional Experience in Food and Nutrition
4614802
การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
5(450)
Field Experience in Food and Nutrition
4.1.2 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
4654801
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะประดิษฐ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Handicrafts
4654802
การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะประดิษฐ
5(450)
Field Experience in Handicrafts
4.2 แบบสหกิจศึกษา จํานวน 10 หนวยกิต ใหฝกประสบการณตามกลุมวิชาที่เลือก
เรียน รายวิชาที่กําหนดใหเรียนมีดังนี้
4.2.1 กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
4614801
การเตรียมสหกิจศึกษากลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Food and Nutrition
4614802
สหกิจศึกษากลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
9(720)
Field Experience of Cooperative Education in Food and Nutrition
4.2.2 กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
4654801
การเตรียมสหกิจศึกษากลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Handicrafts
4654802
สหกิจศึกษากลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
9(720)
Field Experience of Cooperative Education in Handicrafts
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ทั้งแบบปกติและแบบสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต
รวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
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17.4 แผนการศึกษา
แบบปกติ จํานวน 8 ภาคการศึกษา จํานวน 134 หนวยกิต
แบบปกติ ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000101
2000103
2000104
2310101
2400101
4000101
4000102
4601101
4601102

วิถีไทย
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
บัณฑิตอุดมคติไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การใชสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
คณิตศาสตรทั่วไป
หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรคหกรรมศาสตร
รวม

รหัสวิชา
1000101
2210101
2310102
2000105
2000106
2000107
2000102
4000103
1000102
4000104
4601301
4611101

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาคน
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
ชีวิตกับดนตรี
ชีวิตกับศิลปะ
ชีวิตกับนาฏการ
วิถีโลก
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
กีฬาและนันทนาการ
สุขภาพเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตรประยุกตในคหกรรมศาสตร
อาหารและโภชนาการ
รวม

หนวยกิต

หมายเหตุ

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

หนวยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

หมายเหตุ
บังคับ

เลือก
1 รายวิชา
บังคับ
เลือก
1 รายวิชา
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รหัสวิชา
4601201
4602101
4612201
4621101
4651101
4652401

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ศิลปะประยุกตในคหกรรมศาสตร
บริโภคศาสตรและการจัดการธรุกิจทางคหกรรมศาสตร
หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
ความรูเรื่องเสนใยและการผลิตผา
งานดอกไมสดและใบตอง
การแกะสลักผักและผลไม
รวม

รหัสวิชา
4621301
4632401
4642101
4652101
*******
*******

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หลักการตัดเย็บเบื้องตน
การบริหารจัดการงานบาน
พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การจัดดอกไมและการรอยมาลัย
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

รหัสวิชา
4602401
4603501
4603701
*******
*******
*******

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานอาชีพคหกรรมศาสตร
ภูมิปญญาทองถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

หนวยกิต

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(.........)
3(.........)
18

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(…......)
3(..........)
3(…......)
18

หมายเหตุ
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รหัสวิชา
4602701
4604801
4604902
*******
*******
*******

รหัสวิชา
4604903
46..4801
*******
*******
*******

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
โปรแกรมประยุกตเพื่องานคหกรรมศาสตร
การวางแผนและการจัดการดานคหกรรมศาสตรในงานตางๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑคหกรรมศาสตรและการตลาด
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร(ตาม
กลุมวิชาที่เลือก)
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

แบบปกติ ชัน้ ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
46..4802 การฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร (ตามกลุม
วิชาที่เลือก)
รวม

หนวยกิต

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(…......)
3(..........)
3(…......)
18

หนวยกิต
3(1-2-6)
2(90)

หมายเหตุ

3(..........)
3(..........)
3(..........)
14

หนวยกิต
5(450)
5

หมายเหตุ
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แบบสหกิจศึกษา จํานวน 8 ภาคการศึกษา จํานวน 134 หนวยกิต
รหัสวิชา
2000101
2000103
2000104
2310101
2400101
4000101
4000102
4601101
4601102

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
วิถีไทย
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
บัณฑิตอุดมคติไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การใชสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม
คณิตศาสตรทั่วไป
หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร
เศรษฐศาสตรคหกรรมศาสตร
รวม

รหัสวิชา
1000101
2210101
2310102
2000105
2000106
2000107
2000102
4000103
1000102
4000104
4601301
4611101

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
21

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาคน
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
ชีวิตกับดนตรี
ชีวิตกับศิลปะ
ชีวิตกับนาฏการ
วิถีโลก
คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
กีฬาและนันทนาการ
สุขภาพเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตรประยุกตในคหกรรมศาสตร
อาหารและโภชนาการ
รวม

หมายเหตุ

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
22

หมายเหตุ
บังคับ

เลือก
1 รายวิชา
บังคับ
เลือก
1 รายวิชา
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รหัสวิชา
4601201
4602101
4612201
4621101
4651101
4652401

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ศิลปะประยุกตในคหกรรมศาสตร
บริโภคศาสตรและการจัดการธรุกิจทางคหกรรมศาสตร
หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
ความรูเรื่องเสนใยและการผลิตผา
งานดอกไมสดและใบตอง
การแกะสลักผักและผลไม
รวม

รหัสวิชา
4621301
4632401
4642101
4652101
*******
*******

รวม

รหัสวิชา
4602401
4603501
4603701
*******
*******
*******

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
หนวยกิต
หลักการตัดเย็บเบื้องตน
การบริหารจัดการงานบาน
พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การจัดดอกไมและการรอยมาลัย
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(.........)
3(.........)
18

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเพือ่ งานคหกรรมศาสตร
การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานอาชีพคหกรรมศาสตร
ภูมิปญญาทองถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(…......)
3(..........)
3(…......)
18

หมายเหตุ
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รหัสวิชา
4602701
4604801
4604902
*******
*******

รหัสวิชา
4604903
46..4801
*******
*******
*******

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
โปรแกรมประยุกตเพื่องานคหกรรมศาสตร
การวางแผนและการจัดการดานคหกรรมศาสตรในงาน
ตางๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑคหกรรมศาสตรและการตลาด
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม
แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาทางคหกรรมศาสตร
การเตรียมสหกิจศึกษา (ตามกลุมวิชาที่เลือกเรียน)
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
วิชาเฉพาะดานเลือก
รวม

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมายเหตุ

3(2-2-5)
3(…......)
3(..........)
15

หนวยกิต
3(1-2-6)
1 (90)
3(..........)
3(..........)
3(..........)
13

แบบสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
46..4802 สหกิจศึกษา (ตามกลุมวิชาทีเ่ ลือก)
9(720)
รวม
9

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การจั ด การเรี ย นการสอน ในหมวดวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค มุงพัฒนาและเสริมสรางคุณลักษณะความเปนมนุษยและความเปนพลเมืองดีใหแก
บัณฑิต ทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา สรางคุณภาพชีวิตใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายสุข ภาพจิตที่สมบูรณ มีจิตสํานึกความเปน
ไทย มีความรักและผูกพันกับทองถิ่น สามารถเปนผูนํา ผูตาม และดํารงชีวิตในสังคมระบอบ
ประชาธิปไตย มีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุค
โลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกําหนดวัตถุประสงคทั่วไปไวใหผูเรียนมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีทักษะในการใชภาษา การสืบคนสารสนเทศ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนมีทักษะในการใชภาษา
เพื่อการติดตอสื่อความหมายกับผูอื่นและดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มี ค วามรอบรู เ กี่ ย วกั บ ท อ งถิ่ น ของตน ตลอดจนมี ค วามรู ความเข า ใจในการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การเมือง การ
ปกครองของไทยและของโลก มีความรู ความเขาใจเพื่อนรวมโลกเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
3. มีทักษะในการคิด สามารถคิดอยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะหและแกปญหาตางๆ ได
มีความสามารถในการตัดสิ นใจบนพื้น ฐานของขอมู ลและขอเท็จ จริ งที่ เปน วิทยาศาสตร การ
อนุรักษ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงความเจริญกาวหนาและผลกระทบทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. มีความรูความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น สังคมและการอยูรว มกันในสังคม
บุคลิกภาพและการพัฒนาตน สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตน ปฏิบัติตนไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับสภาวการณ และสามารถใหคําแนะนําแกผูอื่นได
5. มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดํารงตน
ใหมีคุณคาตอสังคม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ซาบซึ้ง
ในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนักในการดํารงชีวิตตามอัตภาพอยางพอเพียง
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
รายวิชา 1000101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and Self Development
ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย องคประกอบ และปจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรมมนุษย บุคลิกภาพกับการพัฒนาตน การสรางมนุษยสัมพันธ การพัฒนาพฤติกรรมการ
ทํางานและการทํางานเปนทีม การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การเปนผูนําและผูตาม สุขภาพจิต
และ การดํารงชีวิตอยางมีความสุข กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาตน
การสราง มนุษยสัมพันธ การดํารงชีวิตอยางมีความสุข
รายวิชา 1000102 กีฬาและนันทนาการ
2(1-2-3)
Sports and Recreation
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ รูปแบบและ
ประเภทของกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ วิทยาศาสตรการกีฬากับการออกกําลังกาย แนวทางใน
การเสริมสรางและทดสอบสมรรถภาพทางกาย สวัสดิภาพในการเลนกีฬา การออกกําลังกาย และ
นันทนาการ ฝกปฏิบัติตนในการเลนกีฬาและนันทนาการ
รายวิชา 2000101 วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Living
ศึกษา วิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะของสังคมไทยในดานครอบครัว ประชากร
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การศึกษา ศาสนา ศีลธรรมและคานิยม วิวัฒนาการ
และ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาของสังคมไทย
แนวทางในการขจั ด ป ญ หาสั ง คมไทย กระบวนการแก ป ญ หาตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ภูมิปญญาชาวบานและทองถิ่น การดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและยั่งยืน
รายวิชา 2000102 วิถีโลก
2(2-0-4)
Global Society and Living
ศึกษาเกี่ย วกับวิวัฒนาการทางสั งคม เศรษฐกิจ การเมื องและปกครองของสั งคมโลกที่
เกิ ด ขึ้ น หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 องค ก ารระหว า งประเทศและการจั ด ระเบี ย บสั ง คมโลก
ผลกระทบของการจัดระเบียบสังคมโลก อิทธิพลของวัฒนธรรมโลกที่มีตอสังคมไทย เหตุการณ
โลกปจจุบัน และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาสังคมโลก
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รายวิชา 2000103 ชีวติ กับสิ่งแวดลอม
Life and Environment

2(2-0-4)

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและความสํ า คั ญ ของสั ง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ผลกระทบของการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
มีตอมนุษยและสังคม การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในทองถิ่น แนวทางในการมีสวนรวมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงาน
การสงเสริมบํารุงรักษาและคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน

รายวิชา 2000104 บัณฑิตอุดมคติไทย
Thai Ideal Graduate

2(2-0-4)

ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของชีวิต การดํารงตนในโลกยุคโลกาภิวัฒน
การเขาใจตนเองและผูอื่น คุณธรรมในการพัฒนาตน แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ปญญา ชีวิตและสังคม โดยใชหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ

รายวิชา 2000105 ชีวติ กับดนตรี
Music and Life

2(2-0-4)

ศึกษาและรวบรวมความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีไทย และดนตรีสากล คีตลักษณ
และคีตกวีที่สําคัญ ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการฟงและการศึกษาดนตรี ฝกทักษะการฟงดนตรี ศึกษา
วิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับวรรณกรรมทางดนตรี ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิตของมนุษย

รายวิชา 2000106 ชีวติ กับศิลปะ
Art and Life

2(2-0-4)

ศึกษาและวิเคราะหความหมายและคุณคาของทัศนศิลป ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับความเปนมนุษย
และประสบการณทางความงาม การรับรู การเลือกสรรคาความงามทางทัศนศิลป และทัศนศิลปใน แต
ละยุ ค สมั ย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งศิ ล ปะกั บ ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ฝ ก ทั ก ษะในการจั ด ประสบการณ แ ละ
เลือกสรรความงามทางทัศนศิลป ฝกวิจารณศิลปะและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชีวิตกับ
ศิลปะ

รายวิชา 2000107 ชีวติ กับนาฏการ
Drama and Life

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของศิลปะการแสดง การแสดงพื้นบาน การแสดงสากล
ศิลปะการแสดงกับวิถีชีวิตของมนุษยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธระหวางศิลปะการแสดงกับชีวิต
ฝกการแสดงพื้นบานและการแสดงสากลตามความสนใจ
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รายวิชา 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย
Development of Thai Language Skills

3(2-2-5)

ศึกษาความสําคัญของภาษาไทยในการสื่อความหมาย การใชคํา การผูกประโยค การใชสํานวน
โวหาร ระดับของภาษา การจับประเด็น การยอ การสรุป การตีความ การทําแผนภาพมโนทัศน การ
วิเคราะหวิจารณ วิพากษ การเขียนโครงเรื่อง การขยายความ การเขียนยอหนา การเขียนบทนิพนธทาง
วิชาการที่มีการอางอิงและศิลปะการนําเสนอ

รายวิชา 2310101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Foundation English

3(3-0-6)

ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ ไวยากรณ และโครงสร า งของประโยคภาษาอั ง กฤษ โดยใช
กระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา ฝกทักษะการฟง พูด อาน เขียน และบรรยาย ในสถานการณ
ตางๆ ใหสอดคลองกับไวยากรณ และโครงสรางของประโยค

รายวิชา 2310102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
English for Communication

3(3-0-6)

ศึกษากฎและหลักการในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คําและการใชคําในภาษาอังกฤษ
การฟง พูดและอานประโยคและสํานวนภาษาอังกฤษ ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันเพื่อ
การทักทาย แนะนํา สั่งอาหาร ขอบคุณ ขอโทษ ขอความชวยเหลือ แสดงความเห็นใจ การใหขอมูล
และอื่นๆ ฝกทักษะการอานและการเขียนเพื่อสื่อความหมายจากประกาศ โฆษณา ฉลาก จดหมาย
แบบฟอรม บันทึก และสื่อในชีวิตประจําวันอื่นๆ

รายวิชา 2400101 การใชสารสนเทศ
Usage of Information

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ และทักษะสารสนเทศ การกําหนดความตองการ
สารสนเทศ การแสวงหาและสืบ คน สารสนเทศทั้ง สื่อ สิ่ง พิม พแ ละสื่อ อีเลกทรอนิกส การประเมิ น
สารสนเทศและแหลงสารสนเทศ การนําเสนอและเผยแพรสารสนเทศ บริบททางสังคมที่เกี่ยวของกับ
สารสนเทศ และการใชสารสนเทศอยางมีจริยธรรมและชอบดวยกฎหมาย

รายวิชา 4000101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวติ และสังคม
Science and Technology for Life and Society

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สสาร และพลังงานที่
เกี่ยวขอ งกับมนุษย พัฒ นาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ งกับมนุษย ความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคม ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอมนุษย
สภาพแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม แนวทางการนําความรูและกระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ไปใชแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับมนุษย

42
รายวิชา 4000102 คณิตศาสตรทวั่ ไป
General Mathematics

2(2-0-4)

ศึกษา วิเคราะห และแกปญหาเชิงคณิตศาสตรในเรื่อง เซต ฟงกชัน ตรรกศาสตร และการให
เหตุผล ความนาจะเปน สถิติเบื้องตน นําความรูทางคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน และคิดคน
ปญหาเชิงคณิตศาสตรเพื่อนันทนาการ

รายวิชา 4000103 คอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนรู
Computer for Learning

2(1-2-3)

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ บทบาทของคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอชีวิตและสังคม การเคารพสิทธิทางปญญา การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีวินัย จริยธรรม และชอบดวยกฎหมาย ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ
ผลงาน การสืบคนขอมูล และการสื่อสารขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา 4000104 สุขภาพเพือ่ ชีวติ
Health for Life

2(2-0-4)

ศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนและผูอื่น ปจจัยทางครอบครัวที่
สงผลตอสุขภาพ ชุมชนและสิ่งแวดลอมกับสุขภาพ การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆ แนว
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคล และการประยุกตใช
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน จํานวน 30 หนวยกิต
รายวิชา 4601101 หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Principles and Theories in Home Economics
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ปรัชญา ความหมาย เนื้อหา ขอบขาย และความสําคัญของวิชา
คหกรรมศาสตร ลักษณะของหมวดวิชาคหกรรมศาสตรในประเทศไทยและตางประเทศ บทบาท
ของคหกรรมศาสตรที่มีตอการพัฒนาบุคคล ครอบครัว และสังคม การทํางานของนักคหกรรม
ศาสตร จริยธรรมและอุดมการณ แนวโนมในอนาคตของคหกรรมศาสตร การจัดการอาชีพทางค
หกรรมศาสตร และการใชภูมิปญญาทองถิ่นกับงานทางคหกรรมศาสตร
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รายวิชา 4601102 เศรษฐศาสตรคหกรรมศาสตร
Economics in Home Economics

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวันสําหรับบุคคลและครอบครัว ระบบเศรษฐกิจและ
ปจจัยในการจัดการเงิน การวางแผนเศรษฐกิจตามวัฏจักรครอบครัว ทฤษฎีการผลิตทางคหกรรมศาสตร
พฤติก รรมผู บ ริ โ ภค อุ ป สงค อุ ป ทาน ตลาด ทฤษฎี แ ละกลไกทํ า งานของระบบราคา สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อการประกอบธุรกิจ การจัดหาและใชทรัพยากร การบริโภค
การผลิต สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุนทางดานอาหาร เสื้อผา ศิลปะประดิษฐ และ
การบริการ ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางแกไขปญหา

รายวิชา 4601201 ศิลปะประยุกตในคหกรรมศาสตร
Applied Art in Home Economics

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบทางศิลปะและทฤษฎีสี ความสําคัญระหวางศิลปะกับงานบริการ แนว
ทางการสร า งสรรค ง านทางคหกรรมศาสตร ประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ศิ ล ปะกั บ งานทางคหกรรมศาสตร
ความสําคัญของรสนิยมที่มีผลตอผูบริโภค หลักการออกแบบ โครงสรางและการตกแตง การนําเอา
ศิ ล ปะและการออกแบบมาใช กั บ การจัด การเรื่ อ งเสื้ อ ผ า อาหาร การตกแต ง สถานที่ การปรั บ ปรุ ง
บุคลิกภาพและฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4601301 วิทยาศาสตรประยุกตในคหกรรมศาสตร
3(3-0-6)
Applied Science in Home Economics
ศึก ษาเกี่ ย วกั บ เซลล องค ป ระกอบของเซลล บทบาทและกิ จ กรรมของเซลล เนื้ อ เยื่ อ
อวัยวะ ระบบการทํางานของอวัยวะ และการถายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง การถายทอด
ทางพันธุกรรม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สสารและการเปลี่ยนแปลง สมบัติ
และปฏิกิริยาเคมีที่สําคัญของธาตุและสารประกอบที่จําเปนตอสิ่งมีชีวิต สารเคมีกับสิ่งแวดลอม
สารประกอบของคารบอน โครงสราง สมบัติและปฏิบัติที่สําคัญที่ควรรู รวมทั้งอนุพันธของสาร
นั้น เพื่อเปนพื้นฐานทางชีวเคมีและโภชนาการ ความรูเกี่ยวกับสารเคมีบางชนิดในโลกปจจุบัน
พลังงาน ความสัมพั นธระหวางพลังงานความรอนกับพลังงานรู ปอื่น การใช พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ หลักการทางฟสิกสตางๆ ที่เปนประโยชนตอการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ความรูเกี่ยวกับไฟฟากระแส เพื่อนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาในการอํานวยความสะดวกและใชอยาง
ปลอดภัย
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รายวิชา 4602101 บริโภคศาสตรและการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร 3(2-2-5)
Consumer Science and Business Management in Home conomics
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของบริโภคศึกษาตอเศรษฐกิจสวนบุคคล ตอสวนรวม พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค ความตองการที่จําเปนและไมจําเปน การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ
อิทธิพลของโฆษณา คานิยมของผูบริโภคในการนิยมใชของไทย ความรูทั่วไปของธุรกิจคหกรรมศาสตร
การดําเนินกิจการรานคา การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตรขนาดกลาง การตลาด การประกันภัย ภาษี
อากร และการบัญชีเบื้องตน

รายวิชา 4602401 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร
English for Home Economics

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ในดานการอาน การเขียน การฟง การพูด
รวมทั้งฝกทักษะการใชภาษาในสถานการณเกี่ยวกับคหกรรมศาสตรและสิ่งแวดลอม
จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบคูและกลุม สงเสริมกระบวนการคิดและฝกปฏิบัติเพื่อใชภาษาอังกฤษสื่อสารใน
สถานการณจริง

รายวิชา 4602701 โปรแกรมประยุกตเพื่องานคหกรรมศาสตร
3(2-2-5)
Applications of Computer Programs for Home Economics
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ป ระยุ ก ต ต า งๆ ที่ จํ า เป น ต อ การทํ า งานทางด า น
คหกรรมศาสตร เช น โปรแกรมการออกแบบ โปรแกรมประมวลผลคํ า โปรแกรมช ว ยคํ า นวณ
โปรแกรมดานคํานวณ โปรแกรมเสนองาน โปรแกรมฐานขอมูล โปรแกรมอรรถประโยชน เปนตน
ฝกปฏิบัติการงานบริการตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงเทคนิคการคนหาขอมูลในระบบ
อินเทอรเน็ต เทคนิคการดึงสารสนเทศแบบตางๆ

รายวิชา 4603501 การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในงานอาชีพคหกรรมศาสตร 3(2-2-5)
Personality and Skill Development for Home Economics Careers
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและองคประกอบที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ และการพัฒนากาย
และจิตใจ กิริยา มารยาทและศิลปะการเขาสมาคม การแตงกาย หลักการ วิธีการ การติดตอสื่อสารเพื่อ
ใชในการประกอบอาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธ และการพัฒนาตนเองใหพรอมที่จะเขาสูสายงาน
อาชีพคหกรรมศาสตร การเรียนรูวัฒนธรรมบางประการของนานาชาติที่แตกตางไปจากวัฒนธรรมไทย
เพื่อใหเหมาะสมตอบุคคลนั้นๆ การปรับปรุงบุคลิกภาพกรณีศึกษา
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รายวิชา 4603701 ภูมิปญญาทองถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร
Thai Local Wisdom in Home Economics

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและคุณคาของภูมิปญญาไทย เงื่อนไขการเกิดภูมิปญญา ภูมิปญญาดั้งเดิม
การรับภูมิปญญาตางถิ่น ภูมิปญญาไทยในงานคหกรรมศาสตรสาขาตางๆ ดานอาหาร ดานผาและ
เครื่องแตงกาย ศิลปประดิษฐ การจัดการบานเรือ น และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ทั้งในอดีตและปจจุบัน
ศึกษาชีวิตและผลงานทางภูมิปญญาของปราชญทองถิ่น วิวัฒนาการและกระบวนการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการ
จัดการและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นไทย โดยเฉพาะในสายงานคหกรรมศาสตร

รายวิชา 4604801 การวางแผนและการจัดการดานคหกรรมศาสตรในงานตางๆ 3(2-2-5)
Planning and Home Economics Management in general affaires
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลั ก การวางแผนและการนํ า ความรู ท างคหกรรมศาสตร ได แ ก อาหาร ผ า
ศิลปะประดิษฐ บานและการตกแตง มาประยุกตใชในการจัดงานในโอกาสตางๆ ฝกหัดการเปนผูนําใน
การทํางานทั้งทางดานความคิดและการปฏิบัติงาน โดยศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการจัดเลี้ยงทั้งแบบไทย
และแบบสากล การบริหารการจัดงานเลี้ยง การวางแผนการผลิต และการควบคุมการดําเนินงานดาน
งบประมาณ บุคลากร อาหาร การบริการ สถานที่ และการจัดตกแตง รวมถึงปจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการจัดการดานคหกรรมศาสตรในงานตางๆ

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน บังคับ จํานวน 33 หนวยกิต
รายวิชา 4604902 การพัฒนาผลิตภัณฑทางคหกรรมศาสตรและการตลาด 3(2-2-5)
Development of Home Economics Product and Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีตางๆ มาทดลองตามขั้นตอนของการวิจัยทางวิทยาศาสตร เพื่อ
ประดิษฐผลิตภัณฑใหมๆ หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑในงานดานคหกรรมศาสตรใหไดผลดียิ่งขึ้น ศึกษา
ความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักและวิธีการในการพัฒนาผลิตภัณฑคหกรรมศาสตร ปรัชญา
และแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม การวิเคราะหอุปสงคอุปทาน และพฤติกรรมผูบริโภค เพื่อวาง
แผนการทดลองประดิษฐผลิตภัณฑและวางแผนการตลาด ศึกษากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับการกําหนด
ราคา ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยและการส ง เสริ ม การตลาด บทบาทของผู บ ริ ห ารการตลาด โดยใช
ผลิตภัณฑคหกรรมศาสตรเปนกรณีศึกษา
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รายวิชา 4604903 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร
Seminar in Home Economics

3(1-2-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการคนควาเอกสารงานวิจัย ขาวสาร บทความ บทสรุปวิเคราะห และปญหา
ปจจุบันที่เกี่ยวกับงานดานคหกรรมศาสตร การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางคหกรรมศาสตร
โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา การฝกดําเนินการจัดสัมมนา

รายวิชา 4611101 อาหารและโภชนาการ
Food and Nutrition

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประวัติ ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู
หลักการจัดอาหารสมสวน ประเภทของสารอาหาร หนาที่และปริมาณที่พึงไดรับ แหลงสารอาหาร
กลไกการยอยและการดูดซึมสารอาหารและบริโภคนิสัย ปญหาโภชนาการในประเทศไทย หนวยงาน
ทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาทในการแกปญหาโภชนาการ และเศรษฐศาสตรทางอาหารและ
โภชนาการ

รายวิชา 4612201 หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร
Fundamentals of Preparation and Cooking

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ องคประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู ศัพท
การประกอบอาหาร เครื่องปรุง และสารปรุงแตงอาหารที่มีปฏิกิริยาตออาหาร การเลือกซื้อ และการเก็บ
รักษาอาหาร ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารหลัก 5 หมู

รายวิชา 4621101 ความรูเรื่องเสนใยและการผลิตผา
Knowledge of Fibers and Fabric Making

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางและคุณสมบัติของเสนใย กระบวนการผลิตเสนใย การทดสอบเสนใยผา
เพื่อใหทราบลักษณะและคุณสมบัติที่มีผลตอการทําความสะอาดและการเก็บรักษา ปฏิบัติการทดสอบ
ชนิดและคุณสมบัติของเสนใยอยางงาย กระบวนการผลิตเสนดายและผืนผาดวยกรรมวิธีตางๆ รวมทั้ง
อิทธิพลของการผลิตที่มีผลตอประโยชนใชสอย

รายวิชา 4621301 หลักการตัดเย็บเบื้องตน
Basic Principles of Sewing

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณการตัดเย็บเสื้อผา ความรูเกี่ยวกับการใชจักรเย็บผา การวัดตัว การสรางแบบ
ตัดเบื้องตนของเสื้อและกระโปรง การเตรียมผา การกลิ้งรอยการตัด การเย็บกันยืด การเขาตัวเสื้อและ
กระโปรง การลองตัวและการแกไข
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รายวิชา 4632401 การบริหารจัดการงานบาน
Housing Management

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของการจัดการงานบาน ลักษณะของงานบานในอดีตและ
ปจจุบัน ทรัพยากรที่สําคัญในการบริหารงานบาน กลวิธีและเทคโนโลยีที่สงเสริมการทํางานบานใหมี
ประสิทธิภาพ การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลงาน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธของ
ผูบริหารงานบาน จรรยาบรรณ การบริหารเวลา กระบวนการทํางานบาน การจัดทํางบประมาณและ
บัญชีรายละเอียดเครื่องเรือนเครื่องใช การเลือกซื้อเลือกใช การทําความสะอาด การดูแลรักษา เครื่อง
เรือนเครื่องใช และฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4642101 พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
Family Development and Child Care

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว ครอบครัวในสังคมไทย การ
สรา งคานิยม เปา หมายและการเตรียมพรอ มเพื่อสรางครอบครัวที่ มั่น คง วัฏ จัก รของครอบครั วที่ มี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของชีวิตครอบครัว การวางแผนชีวิต การเลือกคูครอง การเตรียมตัวสมรส
การปรับตัวในชีวิตสมรส บทบาทของสมาชิกครอบครัว การวิเคราะหปญหาครอบครัว แนวทาง
ปองกันและแกไข ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก การสนองความตองการพื้นฐานของเด็ก
วิธีการจัดประสบการณสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมแกเด็ก และการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึง
ปรารถนา

รายวิชา 4651101 งานดอกไมสดและใบตอง
3(2-2-5)
Thai Traditional Floral Arrangement and Banana Leaf Craft
ศึกษาเกี่ยวกับคุณคาของดอกไมสดและใบตอง หลักการเลือก การเตรียม การใช และการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงานดอกไมสดและใบตอง ฝกปฏิบัติเพื่อใชในชีวิตประจําวัน และงาน
ประเพณีนิยม

รายวิชา 4652101 การจัดดอกไมและรอยมาลัย
Flower Arrangement and Thai Garland

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและการออกแบบจัดดอกไมแบบไทยและสากล การเลือก การเตรียม
การใช และการดูแลวัสดุอุปกรณ การจัดดอกไม ฝกปฏิบัติจัดดอกไมแบบไทย และแบบสากลตาม
ลักษณะธรรมชาติ เรียนรูความหมาย คุณคา และรูปแบบของพวงมาลัย การเลือก การเตรียม การใช
และการดูแลรักษาอุปกรณวัสดุรอยมาลัย วิธีการและขั้นตอนการรอยมาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยลูกเดือย
มาลัยสามเหลี่ยม มาลัยแบน เครื่องแตงตัวมาลัย ฝกปฏิบัติแตงตัวมาลัย เชน อุบะแบบตางๆ การ
แตงตัวมาลัยเปนมาลัยชํารวย มาลัยชายเดี่ยว และมาลัยสองชายเพื่อใชในโอกาสตางๆ
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รายวิชา 4652401 การแกะสลักผักและผลไม
Vegetable and Fruit Carving

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมไทยที่มาแหงงานประณีตศิลป คุณคาและโอกาสใชสอยผักและ
ผลไมแกะสลักปอกควาน การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ รูปแบบวิธีการ
ขั้นตอนการแกะสลัก นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก ควานผักและผลไม เพื่อใชใน การ
ประดับภาชนะใสอาหารรับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในลักษณะอื่นๆ

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน เลือก เลือกตามกลุมวิชา แบบปกติไมนอยกวา 33 หนวยกิต แบบสหกิจศึกษา
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลือกจากกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้

กลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
รายวิชา 4611201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
Food Theories and Preparation

3(2-2-5)

คุณสมบัติทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการปรุงอาหาร การประกอบอาหารของเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑ ขาวและผลิตภัณฑ ผักและผลไม ไขมัน หลักการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพ หลักการ
ประกอบอาหาร และการเก็บรักษาอาหาร ฝกปฏิบัติการที่เกี่ยวของ

รายวิชา 4612101 โภชนศาสตรมนุษยและการใชสารอาหารในรางกาย
3(3-0-6)
Human Nutrition and Metabolism
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการไดรับสารอาหารของรางกาย การยอย การดูดซึม การขับถาย
และ เมตาบอลิซึมของสารอาหาร ศึกษาวิธีการหาความตองการสารอาหารและพลังงานของ
รางกาย ตลอดจนศึ กษาวิธี การวิ เคราะห หาปริมาณสารอาหารในอาหารที่บริโ ภค ศึกษาและ
เปรียบเทียบขอมูลจากผลการวิจัยดานโภชนาการ
รายวิชา 4612102 โภชนศาสตรครอบครัวและชุมชน
3(2-2-5)
Family and Community Nutrition
ศึกษาเกี่ยวกับความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยตางๆ และภาวะพิเศษ
การกําหนดรายการอาหาร การจัดอาหารสมสวนแกหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ทารก เด็กวัยกอน
เรียน เด็กวัยเรียน วัยรุน วัยผูใหญ ผูสูงอายุ ภาวะโภชนาการในประเทศไทย การติดตามและ
การประเมินผลภาวะโภชนาการ การวางแผนโภชนาการในชุมชน รวมทั้งการใหความรูทางโภชนาการ
ฝกปฏิบัติการสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน
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รายวิชา 4612202 เครือ่ งมืออุปกรณในการประกอบอาหารและ
3(2-2-5)
ศิลปะการจัดบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
Cooking Appliances and Arts of Food and Beverage Services
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร และในงานอุตสาหกรรมบริการ
อาหารตางๆ การเลือกซื้อเครื่องมือเฉพาะอยาง ทั้งแบบธรรมดาและแบบเทคโนโลยีสมัยใหม วิธีใช
การเก็บและบํารุงรักษา การทําความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช ศึกษาความรูเกี่ยวกับประเภทธุรกิจที่
ใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบและประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณเพื่อ
การบริการ การเตรียมบริการ การตรวจสอบกอนการบริการ ระหวางบริการ และปฏิบัติหลัง
การบริการ เทคนิคและศิลปะการบริการอาหาร วิธีการจัดโตะในรูปแบบตางๆ มารยาท กฎระเบียบใน
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รายวิชา 4612203 การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Sanitation and Quality control

3(3-0-6)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณในสถานประกอบอาหารใหถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหารและขณะรอจําหนาย
สุขวิทยาสวนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การประกอบอาหาร และ
ผลิตภัณฑสุดทาย ฉลากอาหาร กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสถานประกอบอาหาร มาตรฐาน
อาหาร จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูประกอบการดานอาหาร

รายวิชา 4612204 การแปรรูปและการถนอมอาหาร
Food Processing and Preservation

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและความมุงหมายของการแปรรูปและการถนอมอาหาร สาเหตุ
และปจจัยที่ทําใหอาหารเสื่อมเสียทั้งทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย หลักและวิธีการแปรรูปและ
การถนอมอาหารแบบตางๆ การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ การใชสารปรุงแตงชนิดตางๆ คุณสมบัติและ
ปริมาณสารที่ใชในการแปรรูปและถนอมอาหาร อุปกรณและเครื่องใช ขบวนการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร การเก็บรักษาอาหารที่แปรรูปและถนอมแลว ฝกปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหารที่มีตาม
ฤดูกาลและทองถิ่น การบรรจุและหีบหอ

รายวิชา 4612205 ภูมิปญญาไทยในอาหารทองถิ่น
Thai Wisdom in Local Cookery

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของอาหารประจําทองถิ่นในแตละทองถิ่น ศึกษาและเรียนรู
วิธีการทางภูมิปญญาไทยที่ใชในการประกอบ ปรุงและผลิตอาหารทองถิ่นชนิดตางๆ อาหารทองถิ่นใน
ภาคตางๆ อาหารในงานประเพณีไทย ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่น

50
รายวิชา 4612206 อาหารและขนมไทย
Thai Food and Desserts

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะอาหารไทย เครื่องปรุง เครื่องเทศ เทคนิคการประกอบอาหารไทย กรรมวิธี
ประกอบขนมไทย โดยใชวิธีตางๆ เทคนิคการเตรียม การปรุง ลักษณะที่ดีของขนมไทย การจัด
การเสิรฟ การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนาย และฝกปฏิบัติอาหารและขนมไทย

รายวิชา 4612207 อาหารนานาชาติ
International Food Cookery

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับบริโภคนิสัยของชาวยุโรป อเมริกา และเอเชีย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภค
อาหารของกลุมประเทศตางๆ เรียนรูถึงเครื่องปรุง อุปกรณ วิธีการเตรียม การประกอบอาหารและการจัด
อาหารประเภทตางๆ ของแตละกลุมประเทศที่มีวัฒนธรรมและเปนที่นิยมในแตละทวีป และฝกปฏิบัติ
การจัดเลี้ยงนานาชาติ

รายวิชา 4612208 อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
Vegetarian Food Cookery

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ประเภทของอาหาร
มังสวิรัติ วัตถุดิบที่ใชในการประกอบอาหาร วิธีการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ตลอดจน
การเสิรฟ และวิธีการรับประทานอาหารตามขอกําหนด ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารมังสวิรัติ และ
อาหารเจ

รายวิชา 4613201 หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด
Principles of Dietary and Therapeutic Nutrition

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดอาหารบริโภคตามหลักโภชนศาสตรสําหรับบุคคลปกติ การจัดรายการอาหาร
และการคํานวณอาหารจํานวนมาก การกําหนดอาหารเพื่อควบคุมโรค หรือเพื่อรักษาผูปวยเฉพาะโรค
การจัดอาหารในสถาบัน และการจัดอาหารสําหรับกลุมบุคคลในภาวะตางๆ ศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4613202 การประกอบอาหารเสร็จเร็วและอาหารวาง
Fast Cookery and Snack

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ประโยชนของอาหารวาง เทคนิคในการประกอบอาหารวาง
การจัดและการเสิรฟอาหารวางของคนไทยและนานาชาติ การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย การจัด
บรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย ฝกปฏิบัติอาหารวางไทยและนานาชาติ ปฏิบัติการประกอบอาหารที่
บริการสะดวกรวดเร็ว การใชเครื่องใชใหเหมาะสมกับการเสิรฟ การจัดจําหนายใหเหมาะสมกับเวลา
โอกาส สถานที่ และเศรษฐกิจของผูบริโภค

51
รายวิชา 4613203 วิทยาการขนมอบและการตกแตง
Bakery Science and Decoration

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใช และการ
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ หลักการที่ใชในการผลิตขนมอบไทยและตางประเทศขั้นพื้นฐาน เคก คุกกี้
ขนมปง พาย พัฟเพสตรี เรียนรูการออกแบบ การแตงหนาเคกและขนมอื่นๆ เครื่องใช วัสดุที่จะ
นํามาใชตกแตงใหสวยงาม เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บอาหารที่ทําสําเร็จแลว การบรรจุ
หีบหอ การจัดจําหนายและฝกปฏิบัติขนมอบ ออกแบบและตกแตงใหสวยงาม

รายวิชา 4613204 เครือ่ งดื่มและไอศกรีม
Beverage and Ice-cream

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใชในการผสม
และการบริการ การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะ
กับรายการอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติการผสมและ
การ
ใหบริการเครื่องดื่ม ศึกษาประเภทของไอศกรีม เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องปรุง สวนผสม และเทคนิค
การทําไอศกรีมชนิดตางๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของไอศกรีม ฝกปฏิบัติการทําไอศกรีม
การตกแตง และการใหบริการดวยวิธีตางๆ การคํานวณตนทุน ราคาขายและการจัดจําหนาย

รายวิชา 4613301 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหารในโอกาสตางๆ
Meal Management, Food Service and Catering

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดเลี้ยง การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยง อุปกรณ เครื่องมือ
และเครื่องใชสําหรับการจัดเลี้ยง การวางแผน การจัดงบประมาณ การคํานวณตนทุนและกําไร การจัด
เสริฟทั้งในและนอกสถานที่ การควบคุมคุณภาพอาหารตลอดจนการเก็บรักษา ชนิดของการบริการ
อาหารแบบตางๆ วิธีการใหบริการ พฤติกรรมของผูใชบริการ เทคนิคในการแกปญหาตางๆ เกี่ยวกับ
ผูใชบริการ การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการบริหารการจัดเลี้ยง การศึกษาดูงานในสถานที่
ปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติอาหารจํานวนมาก

รายวิชา 4613501 การจัดรายการอาหารและการคํานวณตนทุน
Menu Planning and Costing

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ ประเภทของรายการอาหาร หลักการจัดรายการอาหารที่มี
ความเหมาะสมกับบุคคลในภาวะตางๆ และเพื่อนําไปใชในสถานที่และโอกาสพิเศษ ปจจัยที่เกี่ยวของ
กั บ การจั ด รายการอาหาร การคํ า นวณต น ทุน และการกํ า หนดราคาขาย การผลิ ต การควบคุ ม และ
ประเมินผลตนทุนในการผลิตอาหาร การควบคุมมาตรฐานของอาหารทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ
การประเมินความเปนไปไดทางธุรกิจ
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รายวิชา 4613502 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพทาง 3(2-2-5)
ประสาทสัมผัส
Product Development and Sensory Evaluation
ศึกษาเกี่ยวกับความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ความสําคัญของผูบริโภคที่มีตอการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารหลักและวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร พื้นฐานของประสาททั้งหา วิธีการ
ประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

รายวิชา 4614201 อาหารเพือ่ สุขภาพและอาหารบําบัดโรค
Food for Health and Dietetics

3(2-2-5)

ศึก ษาเกี่ยวกับ ปจจัย ที่เกี่ย วข องกับ การมี สุข ภาพดี หลั กการบริ โภคอาหารเพื่ อ ใหมี สุข ภาพที่ดี
อาหารทางเลือกใหม แมคโครไบโอติกส อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารกอมะเร็ง
และอาหารตานมะเร็ง ผลิตภัณฑเสริมอาหารและฟงชันนาลฟูดส อาหารดัดแปลงทางพันธุกรรม
อาหารกลุมใหมๆ ที่มีผลตอสุขภาพ บทบาทของนักกําหนดอาหารในการพัฒนาใหมีอาหารสุขภาพที่
หลากหลาย การศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑเสริมอาหารดวยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศในทองถิ่นที่มีผลตอ
การส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศึ ก ษาความมุ ง หมายของการให อ าหารเพื่ อ บํ า บั ด โรค การบริ ก ารอาหารใน
โรงพยาบาล รายการอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและจัดทํา รวมทั้งการเสิรฟ
อาหารสําหรับผูปวย และฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4614601 อาหารเพือ่ การประกอบอาชีพและการจัดการรานอาหาร 3(2-2-5)
Commercial Food Preparation and Restaurant Management
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร การทําอาหารเพื่อการคา แนวโนม
ของประเภทอาหารที่เหมาะสมกับการคาปจจุบันและในอนาคต ขอควรคํานึงถึงการเลือกซื้อและสํารอง
วัสดุและเครื่องปรุง ประเภทและรูปแบบของภาชนะบรรจุอาหาร การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย
ฝกปฏิบัติอาหารจํานวนมาก และกลวิธีในการทําอาหาร หลักการและคุณลักษณะของผูบริการดานอาหาร
ประเภทตางๆ จัดแบงหนาที่ในการบริการ รูปแบบของการใหบริการเพื่อการบริการ การทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูง ศึกษาคุณสมบัติของผูใหบริการอาหาร ตําแหนงหนาที่ในการบริการอาหาร การตลาด
การจัดทํางบประมาณ และฝกดําเนินการจัดการกิจการรานคาอาหาร
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รายวิชา 4614701 การพัฒนาตํารับอาหารมาตรฐานและการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 3(2-2-5)
Development of Standard Recipe and Application in Business
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสําคัญ กระบวนการประยุกต การสราง การเลือก แนวคิด เทคนิคใน การ
ประยุกตและพัฒนาตํารับอาหารมาตรฐาน การผลิตตํารับอาหารมาตรฐาน การประเมินการยอมรับดวย
ประสาทสัมผัส ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับผลิตภัณฑของผูบริโภค เรียนรูจิตวิทยาและพฤติกรรมของ
ผูบ ริ โภค ฉลากโภชนาการ ความปลอดภั ยและสุข ลั ก ษณะของอาหาร กฎหมาย มาตรฐาน และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

รายวิชา 4614901 โครงการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ
3(2-2-5)
Study Project in Foods and Nutrition
ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียนโครงการทางอาหารและโภชนาการ ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร การกําหนดหัวขอโครงการที่จะศึกษา การเลือกประชากร
และกลุมตัวอยาง การกําหนดตัวแปรและสิ่งทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยรูปแบบตางๆ และการนําเสนอขอมูลงานวิจัย ศึกษาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับคหกรรม
ศาสตรที่ทันสมัย โดยใชความรูพื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซึ้ง
และกวางขวาง โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย
กลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
รายวิชา 4651102 งานดอกไมสดไทย
3(2-2-5)
Thai Traditional Floral Arrangement
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมาของภูมิปญญาไทยในงานดอกไมสด ความหมายของ
งานดอกไมสดไทย ประเภทและคุณคาของดอกไมสด หลักการเลือก การเตรียม การใช และการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงานดอกไมสด การจัดดอกไมสดแบบไทย ฝกปฏิบัติเพื่อใช
ในชีวิตประจําวัน และงานประเพณีนิยม
รายวิชา 4651103 งานใบตอง
3(2-2-5)
Banana-Leaf Craft
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยในงานใบตอง คุณคาของงานใบตอง การเลือก การเตรียม การ
ใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การประดิษฐงานใบตอง รูปแบบ วิธีการและขั้นตอนการ
ประดิษฐ งานใบตองเพื่อใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ ฝกปฏิบัติการหอขนม หออาหาร
ประดิษฐกระทงดอกไม กระทงลอย บายศรีปากชาม บายศรีตน บายศรีสูขวัญ พานดอกไม ธูป
เทียน แตงเทียนพรรษา และภาชนะใบตอง ฯลฯ
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รายวิชา 4651401 งานประดิษฐทวั่ ไป
3(2-2-5)
Crafts
ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานของงานประดิษฐตางๆ หลักการออกแบบและความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในงานประดิษฐ การนําเอาสิ่งประดิษฐไปใชตามวัตถุประสงคของงานที่ทําขึ้น การนํา
วัสดุที่มีอยูในทองถิ่น วัสดุเหลือใชตางๆ มาประดิษฐในงานประดิษฐของชํารวยและเครื่องเลน
งานประดิษฐเศษวัสดุจากของเหลือใชในทองถิ่น งานประดิษฐไมไผ งานประดิษฐดอกไมแหง
และงานประดิษฐที่เหมาะสม หลักและกระบวนการใชเครื่องมือในการทํางานแตละอยางไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย การซอมแซมและเก็บรักษาเครื่องมือไดถูกวิธี การคิดตนทุนกําไรเพื่อการ
จําหนาย การจัดนิทรรศการผลงานประดิษฐ
รายวิชา 4651402 งานเย็บ-ปก-ถัก-สาน-รอย
3(2-2-5)
Embroidery
ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช ฝกปฏิบัติงานถักนิตติ้ง โครเชท แทตติ้ง แฮรพิน การปก
การเย็ บ การมั ด ปม และการร อ ยวั ส ดุ ช นิ ด ต า งๆ เพื่ อ นํ า ไปใช เ ป น ของเล น ของใช และ
เครื่องประดับ เรียนรูอยางสรางสรรคและเพื่อการนํามาประยุกตใชอยางมีประโยชนและคุมคาใน
ชีวิตประจําวัน ฝกปฏิบัติประยุกตใชในเชิงธุรกิจ
รายวิชา 4651403 การประดิษฐเศษวัสดุ
3(2-2-5)
Waste Material Craft
ศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชนของการประดิษฐ การนําวัสดุที่เหลือใช เชน กระดาษ เศษผา
ขวดพลาสติก ขวดแกว ริบบิ้น ไหมพรม ดาย ฯลฯ มาประดิษฐตามหลักศิลปะ เพื่อใหเกิด
ประโยชนใชสอยตามความงาม โดยยึดหลักการลดใช(Reduce) การใชอยางคุมคา (Reuse) และ
การนํากลับมาใชใหม(Recycle) ตามแนวทางการลดภาวะโลกรอน
3(2-2-5)
รายวิชา 4651404 การประดิษฐงานกระดาษ
Paper Craft
ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา หลักและวิธีการ คุณประโยชนของการประดิษฐกระดาษ
กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากวัสดุตางๆ การนํากระดาษมาประดิษฐเปนของเลน ของใชและ
เครื่องประดับ โดยใชหลักศิลปะในการออกแบบ การเลือกวัสดุมาใชประกอบ การพับ ปะ ปน
ฉลุ สาน และตกแตงไดอยางเหมาะสมกลมกลืน
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รายวิชา 4651405 หัตถกรรมทองถิ่น
Local and Folk Craft

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีผลตอหัตถกรรม ชนิดของหัตถกรรมที่มีอยู
ในทองถิ่น ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑจากวัสดุในทองถิ่น การเตรียมวัสดุ การผลิต การ
เก็บรอจําหนาย การพัฒนาหัตถกรรมทองถิ่น โดยใชหลักศิลปะและการออกแบบ การใชเทคโนโลยีและ
ความรูทางวัฒ นธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่น การสงเสริมเรื่องการลงทุน โดยใหได
ผลงานที่มีคุณภาพสูงทั้งประโยชนใชสอยและความสวยงาม

รายวิชา 4652102 การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ
Flower Arrangement in Natural Style

3(2-2-5)

ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ รู ป แบบและการออกแบบจั ด ดอกไม แ บบไทยและสากล การเลือ ก การเตรี ย ม
การใช และการดูแลวัสดุอุปกรณ การจัดดอกไม ฝกปฏิบัติจัดดอกไมแบบไทย และแบบสากลตาม
ลักษณะธรรมชาติ

รายวิชา 4652103 การรอยมาลัย
Thai Garland

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยในเรื่องความหมาย คุณคา และรูปแบบของพวงมาลัย การเลือก การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาอุปกรณวัสดุรอยมาลัย วิธีการและขั้นตอนการรอย ฝกปฏิบัติการรอย
มาลัยแตงตัว มาลัยซีก มาลัยกลม มาลัยลูกเดือย มาลัยสามเหลี่ยม มาลัยแบน เครื่องแตงตัวมาลัย เชน
อุบะแบบตางๆ การแตงตัวมาลัยเปนมาลัยชํารวย มาลัยชายเดี่ยว และมาลัยสองชายเพื่อใชในโอกาส
ตางๆ

รายวิชา 4652104 การจัดพาน
Floral Tray Arrangement

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยในเรื่องคุณประโยชนของการจัดพาน การเลือก การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ หลักการ วิธีการ และขั้นตอนของการจัดพานแบบตางๆ การนําหลักศิลปะมาใช
ออกแบบ เพื่อใชในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ และฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4652105 เครือ่ งแขวนไทย
Floral Hanging Arrangement

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาไทยในเรื่องคุณประโยชนของเครื่องแขวนดอกไม รูปแบบและขนาดของ
เครื่องแขวนดอกไมของไทย การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลวัสดุอุปกรณ การประดิษฐ
เครื่องแขวนไทย หลักการวิธีการ และขั้นตอนการประดิษฐ ฝกปฏิบัติการประดิษฐ โครงลําตัวและ
เครื่องแตงตัว เชน โครงไม โครงลวดตาขาย อุบะ แบบ เฟอง ดอกขา ดอกทัดหู ฯลฯ การแตงตัว เครื่อง
แขวนขนาดตางๆ เพื่อใชในโอกาสพิเศษ และฝกปฏิบัติ
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รายวิชา 4652106 การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย
Flower Arrangement in Thai Tradition

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติ ความเปนมา หลักและวิธีการจัดดอกไมในงานประเพณีไ ทย การเลือก
การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย งานพิธีมงคล
สมรส งานพิธีอุปสมบท การจัดดอกไมในพิธีงานศพ

รายวิชา 4652402 การแกะสลักผัก ผลไม และวัสดุเนื้อออน
Vegetable, Fruit and Soft Material Carving

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวัฒนธรรมไทยที่มาแหงงานประณีตศิลป คุณคาและโอกาสใชสอยผักและ
ผลไมแกะสลักปอกควาน การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ รูปแบบวิธีการ
ขั้นตอนการแกะสลัก นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก ควานผักและผลไม เพื่อใชใน การ
ประดับภาชนะใสอาหาร รับประทานในโอกาสพิเศษ ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในลักษณะอื่นๆ
การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในการแกะสลักวัสดุเนื้อ ออน รูปแบบ
วิธีการและขั้นตอนการแกะสลักวัสดุเนื้อออน การนําหลักศิลปะมาใชในการแกะสลักหยวก เทียน สบู
วุน ไมเนื้อออน ฯลฯ เพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4652403 ศิลปะการพับผาและการใชผาประดับตกแตง
Cloth Folding and Decoration

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชนของการพับผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาขนหนูและผาประดับอาคารเปน
รูปทรงตางๆ ในอดีตและปจจุบัน การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ หลักการ
และวิธีการพับผาแบบตางๆ เพื่อนํามาใชชีวิตประจําวันและโอกาสตางๆ เชน การพับผาเช็ดมือบนโตะ
อาหาร การพับผาเปนของชํารวย ของใช ประดับตกแตงรั้วและอาคาร ฝกปฏิบัติจนสามารถนําไปใชได

รายวิชา 4652404 เครือ่ งหอมและของชํารวย
Perfume and Souvenir

3(2-2-5)

ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ป ญ ญาไทยในเรื่ อ งความเป น มา คุ ณ ประโยชน เครื่ อ งหอม บุ ห งา และ
ของชํารวยชนิดตางๆ ความเปนมา คุณประโยชนของบุหงา เชน ไมหอม สมุนไพร เครื่องเทศ ฯลฯ
วิธีการและขั้นตอนการทําบุหงาสดและบุหงาแหง การเลือก การเตรียม การใชการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ การปรุง อบ ร่ําเครื่องหอมและการประดิษฐของชํารวยตางๆ ใหเหมาะสมกับโอกาส
ฝกปฏิบัติจนสามารถนําไปใชได ศึกษาความเปนมา คุณประโยชนของบุหงา เชน ไมหอม สมุนไพร
เครื่องเทศ ฯลฯ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ วิธีการและขั้นตอนการทํา
บุหงา ฝกออกแบบปฏิบัติทําบุหงาสด บุหงาแหงเพื่อใชในโอกาสตางๆ
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รายวิชา 4652405 ศิลปะการจัด การหอและการตกแตงของขวัญ
Gifts Arrangement, Wrapping and Decoration

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญ จุดมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการหอของขวัญ เชน กลอง กระเชา กระจาด โถ ขวด ฯลฯ หลักการ วิธีการ
และขั้นตอนการประดิษฐ ตลอดจนการจัดผลงานศิลปะประดิษฐเพื่อเปนของขวัญ ของที่ระลึก ของฝาก
ของชํารวย การฝกประดิษฐบัตรเชิญ บัตรอวยพร การจัดดอกไมผลไมเพื่อนําไปมอบใหบุคคล ฝก
ออกแบบ ตกแตง และปฏิบัติการหอของขวัญเพื่อนําไปใชในโอกาสตางๆ โดยยึดหลักการประหยัดและ
การรักษโลก

รายวิชา 4653101 การจัดดอกไมรว มสมัยแบบประยุกตศิลป
3(2-2-5)
Contemporary Flower Arrangements in Applied Art Style
ศึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย คุณประโยชน รูปแบบการ ขั้นตอนและวิธีการจัดดอกไมแบบสากล
รวมสมัยแบบประยุกตศิลป โดยการผสมผสานระหวางแบบไทย แบบตะวันออกและแบบตะวันตก การ
เลือกสรรวัสดุและอุปกรณการจัดดอกไม การใชหลักศิลปะในการออกแบบและฝกปฏิบัติการจัด ใหมี
รูปลักษณรวมสมัยสวยงามแปลกตาอยูในสมัยนิยม การเลือกสรรวัสดุที่นํามาใชเพื่ออนุรักษธรรมชาติ
ใหเห็นคุณคา ความงาม และเกิดประโยชนสูงสุด พรอมฝกปฏิบัติ

รายวิชา 4653201 การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติเพือ่ อุตสาหกรรม 3(2-2-5)
Artificial Flowers in Natural Styles for Commercial
ศึ ก ษาและฝ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประดิ ษ ฐ ด อกไม เ ลี ย นแบบธรรมชาติ จ ากวั ส ดุ ต า งๆ เช น ผ า
กระดาษ เศษวัสดุจากธรรมชาติ การเลือก การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
ในการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ รูปแบบ วิธีการขั้นตอนการประดิษฐดอกไมเลียนแบบ
ธรรมชาติ ฝกปฏิบัติการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติชนิดตางๆ เชน ดอกไม กลีบลา กลีบซอน
และดอกทรงกรวย ตลอดจนสวนประกอบตางๆ ของดอก ใบ และชอ เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับ
โอกาส การออกแบบ การประดิษฐดอกไมเทียม การเตรียมวัสดุอุปกรณ กระบวนการผลิตใหไดปริมาณ
มากในเวลาจํากัด การเก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย กระบวนการจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑใหดี
ยิ่งขึ้น
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รายวิชา 4653202 งานใบตอง พวงมาลัย และพานดอกไมเทียมเลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2-5)
Artificial Banana Leaf Craft, Garland and Floral Tray Arrangement
ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑงานใบตองเทียม การเลือก การเตรียม การใช และการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐงานใบตองเทียมเพื่อใชในโอกาสตางๆ เชน กระทงใส
ดอกไม แจกั น พาน ผอบ โถ ซอง บายศรี ฯลฯ ฝ ก ออกแบบและปฏิ บั ติ ง านใบตองเที ย ม
คุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ วิธีการและขั้นตอน
การประดิษฐพวงมาลัยดอกไมเทียม ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม รูปทรงและ
ลวดลายเบื้องตน ประดิษฐเครื่องแตงตัวและการแตงตัวมาลัย เพื่อใชในโอกาสตางๆ คุณประโยชน
รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ขั้นตอนและวิธีการจัดพานดอกไม
เทียมแบบเบื้องตน ฝกออกแบบ และปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมแบบเบื้องตนจากวัสดุตางๆ เพื่อ
ใชไดในระยะเวลายาวนานในสถานที่และโอกาสที่เหมาะสม

รายวิชา 4653401 ศิลปะการปน
Sculpture Arts

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับจุดมุงหมาย คุณประโยชนของผลิตภัณฑงานปนจากวัสดุประเภทแปง เชน แปง
ขาวเหนียว แปงขนมปง สบู ดินเหนียว เยื่อกระดาษ ฯลฯ การเลือก การเตรียม การใช และการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณการปน ผลิตภัณฑงานปน ฝกออกแบบและนําหลักศิลปะปนเปนรูปทรงตางๆ อยาง
สรางสรรค เชน ตุกตุนตุกตา ดอกไม ผัก ผลไม อาหาร ฯลฯ เพื่อนําไปใชเปนของเลน ของใช
เครื่องประดับและของชํารวย

รายวิชา 4653501 ศิลปะประดิษฐเพื่อการประกอบอาชีพและการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5)
Commercial Handicrafts and Management
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของการจัดการธุรกิจ การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การวางแผน
การลงทุน โครงสรางและการจัดองคการ การดําเนินงาน การตลาด หนาที่การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การจัดทํางบประมาณ การนําแนวคิดและกลยุทธดานธุรกิจมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ธุรกิจทางดานศิลปะประดิษฐ คาใชจาย ชนิดสินคา การตกแตง การเก็บรักษาสินคาเพื่อรอการจําหนาย
การบรรจุสินคา การขนสงสินคา รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ และฝกดําเนินการจัดการกิจการ
รานคาศิลปะประดิษฐ
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รายวิชา 4654501 งานศิลปะประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรมและการบรรจุหบี หอ 3(2-2-5)
Handicraft for Industry and Packaging
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑงานศิลปะประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม การเลือก การเตรียม
การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการผลิต กระบวนการผลิต การเก็บรักษาเพื่อ รอการจําหนาย
กระบวนการจําหนาย การพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด ขั้นตอนและวิธีการ
บรรจุหีบหอใหสวยงาม ปลอดภัยเพิ่มคุณคา จูงใจผูบริโภค เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจัด
จําหนายและการขนสง

รายวิชา 4654601 การรอยมาลัยดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2-5)
Advanced Fresh and Artificial Floral Thai Garland
ศึกษาเกี่ยวกับคุณคา ประโยชน โอกาสใชสอย การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ วิธีการและขั้นตอนการรอยมาลัยดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลปอยางวิจิตพิสดาร
ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยและแตงตัวมาลัยไทยแบบประณีตศิลปเพื่อใชในโอกาสพิเศษ

รายวิชา 4654602 เครือ่ งแขวนไทยดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2-5)
Advanced Fresh and Artificial Floral Hanging Arrangement
ศึกษาเกี่ยวกับคุณคา ประโยชน โอกาสใชสอย การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐเครื่องแขวนไทยดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลปอยาง
วิจิตรพิสดาร ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยและแตงตัวเครื่องแขวนไทยแบบประณีตศิลปเพื่อใชใน
โอกาสพิเศษ

รายวิชา 4654603 พานดอกไมสดและเทียมแบบประณีตศิลป
3(2-2-5)
Advanced Fresh and Artificial Floral Tray Arrangement
ศึกษาเกี่ยวกับคุณประโยชน รูปแบบ การเลือก การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐพานดอกไมสดและเทียมแบบวิจิตรบรรจงประณีตซับซอน ฝกออกแบบ
และปฏิบัติการจัดพานดอกไมสดและเทียม ดวยรูปทรงและลวดลายที่ประณีต วิจิตรพิสดาร เพื่อ
นําไปใชในโอกาสที่เหมาะสม

รายวิชา 4654901 โครงการศึกษาศิลปะประดิษฐ
Study Project in Handicrafts

3(2-2-5)

ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียนโครงการทางศิลปะประดิษฐ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร การ
กําหนดหัวขอโครงการที่จะศึกษา การเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง การกําหนดตัวแปรและสิ่งทดลอง การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล งานวิจัยรูปแบบตางๆ และการนําเสนอขอมูลงานวิจัย ศึกษาโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับคหกรรมศาสตรที่
ทันสมัย โดยใชความรูพื้นฐานที่เรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซึ้ง และกวางขวาง โดยไดรับคําแนะนําและอยู
ภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย
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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
วิชาประสบการณวชิ าชีพ
แบบปกติ เลือกตามกลุมวิชาที่เลือกเรียน จํานวน 7 หนวยกิต
รายวิชา 4614801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

2(90)

Preparation for Professional Experience in Food and Nutrition
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาตั ว ผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ การจู ง ใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงาน
ในอาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อตางๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณ
ตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ และฝกประสบการณจริง
ในสถานศึกษา

รายวิชา 4614802 การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ
Field Experience in Food and Nutrition

5(450)

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และใหมีการปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพอาหารและโภชนาการ

รายวิชา 4654801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะประดิษฐ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Handicrafts
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาตั ว ผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ การจู ง ใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงาน
ในอาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อตางๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณ
ตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ และฝกประสบการณจริง
ในสถานศึกษา

รายวิชา 4654802 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะประดิษฐ
Field Experience in Handicrafts

5(450)

ฝก ปฏิบั ติ ง านเกี่ ยวกั บเนื้ อ หาที่ เรี ยนนอกสถานศึ ก ษา และใหมี ก ารปฐมนิ เ ทศและปจ ฉิ มนิ เ ทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพศิลปะประดิษฐ
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แบบสหกิจศึกษา เลือกตามกลุมวิชาที่เลือกเรียน จํานวน 10 หนวยกิต
รายวิชา 4614801 การเตรียมสหกิจศึกษากลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Food and Nutrition
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ในดาน
การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในอาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อตางๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/
หรือศึกษาจากประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
รายวิชา 4614802 สหกิจศึกษากลุมวิชาอาหารและโภชนาการ
9(720)
Field Experience of Cooperative Education in Food and Nutrition
ฝกปฏิบัติงานจริงแบบเต็มเวลาตามแขนงวิชาที่เรียนอยางนอย 1 ภาคการศึกษา(ประมาณ 16
สั ป ดาห ) โดยจะต อ งมี ร ะยะเวลาปฏิ บั ติ ง านตามที่ กํ า หนดเป น การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถาน
ประกอบการอยางมีระบบ ระหวางการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทํางานจริง เรียนรู
ประสบการณจาก การปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด
โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานจริง กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดย
อาจารยที่ปรึกษา และมีปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และมีคาตอบแทนหรือ
สวัสดิการตางๆ ตามความจําเปนแกนักศึกษา
รายวิชา 4654801 การเตรียมสหกิจศึกษากลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
1(90)
Preparation for Cooperative Education in Handicrafts
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ในดานการ
รับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในอาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อตางๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/
หรือศึกษาจากประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา
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รายวิชา 4654802 สหกิจศึกษากลุมวิชาศิลปะประดิษฐ
9(720)
Field Experience of Cooperative Education in Handicrafts
ฝกปฏิบั ติ ง านจริ ง แบบเต็ ม เวลาตามแขนงวิ ช าที่ เรี ยนอยา งนอ ย 1 ภาคการศึ กษา(ประมาณ 16
สัปดาห) โดยจะตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กําหนดเปนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
อยางมีระบบ ระหวางการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทํางานจริง เรียนรูประสบการณจาก การ
ปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการตองการมากที่สุด โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศกอน
ปฏิบัติงานจริง กําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารยที่ปรึกษา และมีปจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และมีคาตอบแทนหรือสวัสดิการตางๆ ตามความจําเปนแก
นักศึกษา

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
18.1 การบริหารหลักสูตร
1.กําหนดเกณฑและระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
2.แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงและ/หรือสัมพันธกบั สาขาวิชา
3.จัดกระบวนการเรียนรูโ ดยเนนการเรียนแบบใฝร(ู Active Learning)
4.จัดการเรียนรูโ ดยใชสื่อประสมอยางหลากหลาย
5.มีแผนการบริหารการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
6.จัดทํามาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล
7.มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา
8.มีระบบการประเมินอาจารยชดั เจนและแจงผลใหผูเกีย่ วของทราบ
9.ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกภาคเรียน
10.จัดทํารายงานผลการจัดการศึกษาทุกป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.จัดใหมีวัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเขาเกณฑมาตรฐานของสาขาวิชา
3.จัดหองปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะวิชาชีพใหแกนักศึกษา
4.รวมมือกับสถาบันวิทยบริการจัดหาหนังสือและทรัพยากรการเรียนรูที่จําเปน
5.มีคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศสําหรับสืบคนขอมูลเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
6.มีแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน
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18.3 การสนับสนุนและการใหคาํ แนะนํานักศึกษา
1.จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพหลักตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
2.จัดอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมตลอดเวลาที่เรียนอยูในมหาวิทยาลัย
3.จัดหาแหลงทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาทั้งประเภททุนใหเปลาและทุนกูยืม
4.สงเสริมใหนักศึกษามีงานทําระหวางเรียน
5.จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ

18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
1.สํารวจความตองการของตลาดแรงงานและสังคมกอนพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรทุกครั้ง
2.สํารวจความตองการของตลาดแรงงานทุก 2 ป เพื่อนํามาปรับเปาหมายการผลิตบัณฑิต
3.สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุก 2 ป
4.สํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุกๆ ป

19. การพัฒนาหลักสูตร
19.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีกระบวนการดังนี้
1.มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มาจากผูเกี่ยวของ มีคุณวุฒิตรงตามสาขาและ/หรือมี
ประสบการณที่เกี่ยวของ
2.มีการสํารวจความตองการของสังคมเพื่อนํามาเปนกรอบในการพัฒนาหลักสูตร
3.มีการวิพากษการจัดทําหลักสูตรจากบุคคลที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
4.มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการรางหลักสูตร
5.มีนโยบายในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาทุกๆ ป
6.มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาทุกๆ 4 ป

19.2 การประเมินหลักสูตร
กําหนดแนวทางการประเมินหลักสูตรไวดังนี้
1.ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดยผูสอนปละครั้ง
2.ประเมินผลการเรียนรูทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และจัดใหมกี ารประเมินผลการเรียนรู รวบยอด
กอนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 2 ครั้ง
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสาํ เร็จการศึกษา(Performance Evaluation) ภายหลัง
สําเร็จการศึกษาทุก 4 ป
4.ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผูสาํ เร็จการศึกษา(Impact Evaluation) ภายหลังสําเร็จ
การศึกษาทุก 4 ป
5.มีการประเมินหลักสูตรทั้งระบบทุกรอบ 4 ป
*************************************
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ภาคผนวก
1. สรุปรายการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร พุทธศักราช 2552
ที่

รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

คําชี้แจงเพิ่มเติม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดชื่ อ
ปริญญา พ.ศ. 2549
ปรับเพื่อความเหมาะสมและ
ศักยภาพของสาขาวิชา

1

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
ทั่วไป พ.ศ.2545

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คหกรรมศาสตร พ.ศ.2552

2

ชื่อแขนงวิชา

กลุมวิชา
-อาหารและโภชนาการ
-ศิลปะประดิษฐ

3

ชื่อปริญญา

4
5
6

ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตร
6.1จํานวนหนวยกิตรวม
6.2โครงสราง

-อาหารและโภชนาการ
-ผาและเครื่องแตงกาย
-ศิลปะประดิษฐ
-พัฒนาการครอบครัวและเด็ก
-บานและการตกแตง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คหกรรมศาสตรทวั่ ไป)
ไมมี
4 ขอ
ไมนอยกวา148 นก.

ไมนอยกวา 140 นก.
แบบปกติและแบบสหกิจศึกษา

33 หนวยกิต
105 หนวยกิต

31 หนวยกิต
103 หนวยกิต
30 หนวยกิต
33 หนวยกิต
33 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(คหกรรมศาสตร)
มี
5 ขอ

ปรับตามประกาศกระทรวงฯ
เกณฑการกําหนดชือ่ ปริญญา

แบบปกติ
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2)หมวดวิชาเฉพาะ
2.1วิชาแกน
2.2วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4วิชาประสบการณฯ
(3)หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต

แบบสหกิจศึกษา
(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2)หมวดวิชาเฉพาะ
2.1วิชาแกน
2.2วิชาเฉพาะดานบังคับ
2.3วิชาเฉพาะดานเลือก
2.4วิชาประสบการณฯ
(3)หมวดวิชาเลือกเสรี
6.3ระบบรหัสวิชา

จัดตามระบบ ISCED

31 หนวยกิต
103 หนวยกิต
30 หนวยกิต
33 หนวยกิต
30 หนวยกิต
10 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ยึดระบบ ISCED แตปรับเลข2 หลักแรกใหตรงกับรหัสคณะ เพื่อ
ความสะดวกในการบริหารหลักสูตร
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2. รายชือ่ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และผูทรงคุณวุฒิ

2.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1). คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
2). รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นวลศรี ชํานาญกิจ
3). รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่ปรึกษา
อ.พรสิริ เอี่ยมแกว
4). ผศ.กัญญารัตน กาญจนวิสิษฐผล
ประธานกรรมการ
5). อ.ณัฐพงษ สิงหภูงา
กรรมการ
6). อ.มาลัยพร ดวงบาล
กรรมการ
7). ผศ.ประไพศรี ตยานันท
กรรมการ
8). อ.เพลินจิตร ทีฆะสังข
กรรมการ
9). ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
กรรมการ
10). อ.ลาวัลย บัวสาย
กรรมการ
11). ผศ.วัชรา เฉลยทรัพย
กรรมการ
12). ผศ. ศุภนิตย คงสิบ
กรรมการ
13). อ.นรินทร เลียงหิรญ
ั ถาวร
กรรมการ
14). ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก
กรรมการและเลขนุการ
15). อ.สิรภัทร สิริบรรพสพ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
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2.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
1). รศ. ประหยัด สายวิเชียร ขาราชการบํานาญ-อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม
2). รศ.ดร.วราภรณ ธาระวานิช ขาราชการบํานาญ-อาจารยพิเศษ คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ
3).อ.นทัต อัศภาภรณ

อาจารยประจําสาขาคหกรรมศาสตร คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม
4). ผศ.วนิดา ประทุมสิริ อาจารยประจําสาขาคหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
5). ผศ. อารี ธนะวัฒนชัย อาจารยประจําสาขาคหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
6). อ.โสรัช วรชุม อินเกต อาจารยประจําสาขาคหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
7). อ.มรรยาท ปรีชาชาญ ครูชํานาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3
โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) นครสวรรค
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3. ขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
การปรับปรุงแกไข
๑ ปรัชญาของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร หลังจากปรับปรุง
มุ ง ผลิ ต นั ก วิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ ห มี ค วาม
-ควรสั้นๆ กระชับ จํางาย
-มีความครอบคลุมการเรียนรูของผูเรียน รอบรู และสามารถดานคหกรรมศาสตร บนพื้นฐาน
ทั้ ง ทางด า นความรู ความเข า ใจ ทั ก ษะ ของผูมีจรรยาบรรณและจริยธรรม เพื่อตอบสนองตอ
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคนในสาขาวิ ช าชี พ คหกรรม
เจตคติ และการประกอบอาชีพไดอยางดี
ศาสตรตามความตองการของสังคม เพื่อพัฒนาสังคม
ใหมีคุณภาพดวยการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมทั้งทางดานสุขภาพและการดํารงชีวิตตลอดจน
พัฒนาคนในสาขาวิชาชีพคหกรรมศาสตรตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน

2

วัตถุประสงค
-ควรมีการจัดรายวิชาใหครอบคลุมเพื่อ
มาสนองตอบวัตถุประสงค
-ควรน า จะมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ในส ว นของ
วัตถุประสงคที่วาดวยการยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต ของคนทั้ ง ในระดั บ ครอบครั ว และ
ชุมชนดวย เพื่อใหเกิดความสมบูรณ
-การผลิตบัณฑิตในระดับชํานาญการคง
จะเป น ไปได ย าก เพราะนั ก ศึ ก ษาจะ
ชํานาญได ตองมีการฝกปฏิบัติตลอดการ
เรี ย น เช น ต อ งมี ส ถานที่ ใ ห นั ก ศึ ก ษา
ทํางานอยางเพียงพอ

วัตถุประสงคของหลักสูตรหลังจากปรับปรุง
1.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความสามารถ และมี
ความเขาใจในหลักการทางคหกรรมศาสตร หลักการ
จัดการ และการประกอบธุรกิจทางคหกรรมศาสตรได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ การ
ดําเนินชีวิต และมีความชํานาญในการนําทรัพยากรที่มี
อยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอครอบครัว สังคม
และการประกอบอาชีพ
3.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี ทั ก ษะในการศึ ก ษาค น คว า
ความรู ด ว ยตนเอง สามารถวิ เ คราะห สั ง เคราะห
แกไขปญหาไดอยา งมีระบบ
ตลอดจนสามารถ
วิจัยและพัฒนางานดานคหกรรมศาสตรได
4.เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการ
ประกอบวิช าชีพคหกรรมศาสตร และมีจิตสํานึกใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
5.เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกทางดานคุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถนําความรูไปปรับใชกับตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้โดยยึดมั่นในหลักการ
ของประชากรที่มีคุณภาพดีในระดับสูง
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ลําดับ
ขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิ
3 การปรับ เพิ่มเติมรายวิชา หรือลดรายวิชา
-รายวิ ช าบางส ว นที่ ค วรจะป ด หรื อ
สามารถยุบไปรวมกับวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ
กันเพื่อใหสามารถสอนไดอยางครอบคลุม
มากขึ้น
-ลักษณะรายวิชาคลายๆ กัน ควรยุบรวม
เปนวิชาเดียวกัน แลวเพิ่มหนวยกิต
4 ปรับจํานวนหนวยกิต
-รายวิชาปฏิบัติที่ตองใชทักษะ ควรปรับ
เพิ่มหนวยกิตและชั่วโมงปฏิบัติ
-รายวิชาที่แตกแยกยอย จํานวนหนวยกิต
นอย ถากําหนดหนวยกิตนอย นักศึกษาจะ
เรียนเนื้อหามาก
-ควรปรั บ จั ด รายวิ ช าเป น 3 หน ว ยกิ ต
เพื่อเทียบโอนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได
5 แกไขชือ่ รายวิชา
-บางวิชาชื่อไมสื่อถึงการเรียนการสอน
-ชื่อภาษาไทยและอังกฤษไมตรงกัน
6 ภาคสหกิจศึกษา
-ควรจัดใหนกั ศึกษาเขารวมโครงการ
สหกิจศึกษา เพื่อไดรับประสบการณจริง
จากการปฏิบัตงิ านในสถานประกอบการ

การปรับปรุงแกไข
ปรับปรุงแกไขรายวิชา
-แขนงวิชาบานและการจัดการ วิชาพัฒนาการ
เด็ ก วิ ช าสิ่ ง ทอ กว า งมากไป และต อ งมี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นจึงควรยุบไป ไม
ใชในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม

ปรับปรุงแกไขหนวยกิต
-เปลี่ยนหนวยกิต เปน 3 หนวยกิต ทุกวิชา

การปรับปรุงแกไข
-ปรั บ เปลี่ ย นให เ หมาะสมและถู ก ต อ งทุ ก
รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง
- จัดเปน 2 แบบ เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดเลือกฝกประสบการณตามความสมัครใจ
-แบบปกติ
-การเตรียมฝกประสบการณ 2 หนวยกิต
-ฝกประสบการณ 5 หนวยกิต
-แบบสหกิจศึกษา จัดเปน
-การเตรียมสหกิจศึกษา 1 หนวยกิต
-ภาคสหกิจศึกษา 9 หนวยกิต
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สารบัญ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

หนา

ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
กําหนดการเปดสอน
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
อาจารยผูสอน
จํานวนนักศึกษา
สถานที่และอุปกรณการสอน
หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ
งบประมาณ
หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวม
17.2 โครงสรางหลักสูตร
17.3 รายวิชาและจํานวนหนวยกิต
17.4 แผนการศึกษา
17.5 คําอธิบายรายวิชา
การประกันคุณภาพของหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
14
14
17
21
22
22
22
22
32
38
62
63
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 2552

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

