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พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และการที่โครงสร้างประชากรไทยก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 การวางแผนหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จึงควรมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการด้านคหกร
รมศาสตร์ ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ พ าณิ ช ย์ ดิ จิ ทั ล สร้ า งนั ก พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ที่ ส ามารถเข้ า สู่
สถานศึกษา สถานประกอบการและชุ มชน นอกจากนั้นสามารถคิด ค้น นวัต กรรมสิ นค้ า บริการ
ประกอบธุรกิจการบริการที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม อย่างเหมาะสม
กับวุฒิภาวะ มีความสามารถในการแข่งขัน เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม
เพือ่ ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความสาคัญต่อการวางแผนหลักสูตร
โดยการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาความรอบรู้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านคหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีสันติ
สุ ข เศรษฐกิ จ มี คุ ณ ภาพ เสถี ย รภาพและเป็ น ธรรม สิ่ ง แวดล้ อ มมี คุ ณ ภาพและส่ ง เสริ ม
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่ คนสู่สังคมไทยและมีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ ให้ความสาคัญกับ การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน มีความ
มั่นคงในการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ และ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอย่างยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.1.1 หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
12.1.2 ต้องสร้างหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
12.1.3 หลักสูตรต้องมีแนวทางให้ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นคว้า ทาวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
และสังคม
12.1.5 หลักสูตรต้องได้รับการพิจารณาให้มีลักษณะเฉพาะ
12.1.6หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐานมี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลพร้ อ มเข้ า สู่ อ าชี พ โดยการจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น วิ ช าชี พ บนพื้ น ฐานด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ภาคการผลิตภาคบริการ และชุมชน ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพอิสระและ
การพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
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ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนกาลังคน
เฉพาะสาขา และสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on)
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิชาชีพใช้
เรียนร่วมกับหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่ มวิ ชาพื้ น ฐานวิ ชาชี พ ได้ แก่ รหั สวิ ชา HE2041101 หลั กการวิ ชาชี พคหกรรมศาสตร์
รหั สวิชา HE2041102 วัฒนธรรมและเอกลั กษณ์ ไทยในงานคหกรรมศาสตร์ รหั สวิชา HE2041403
สัมมมาคหกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานกั บอาจารย์ผู้ แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้อง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับ อุดมศึก ษาแห่ งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิช าการบริห ารธุ ร กิ จ
คหกรรมศาสตร์
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
นักคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นนักคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น
สืบสานงานฝีมือในศิลปวัฒนธรรมไทย ใฝ่รู้คุณธรรม ดาเนินธุรกิจตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิ ตบั ณฑิต ที่ มีคุ ณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสั ตย์สุ จริต ตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละสั ง คม ธ ารงไว้ ซึ่ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
ศิลปวัฒนธรรม
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในงานฝีมือทางคหกรรม
ศาสตร์ ให้ ส ามารถบู ร ณาการความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของงานให้ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอิสระทางความคิด คิดเป็น ทาเป็น สร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้ให้ก้าวหน้า สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1.2.4 เพื่อผลิ ตบั ณฑิ ตที่มีความสนใจ ใฝ่ รู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
สื่อสารวางแผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นาและผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างเหมาะสม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด

 ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

 พัฒนาหลักสูตรตาม
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 รายงานผลการประเมิน
ที่กาหนด
หลักสูตร
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
 รายงานผลการประเมิน
ในความต้องการของ
ความพึงพอใจในการใช้
ผู้ประกอบการ
บัณฑิตของสถาน
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา
16 สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
ที่ไม่บังคับใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
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1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
2.3.2 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาแรกเข้า มีประสบการณ์พื้นฐานในสายวิชาชีพแตกต่างกัน
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5.1 จัดรายวิชา HE2042105 ศิลปประดิษฐ์และรายวิชา HE2042106 ปฏิบัติการศิล ป
ประดิษฐ์ เพื่อปรับพื้นฐานทักษะปฏิบัติด้านงานเย็บ งานปัก งานถัก งานร้อยดอกไม้สด งานดอกไม้
ประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลักผั กและผลไม้ โดยจัดไว้ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ โดยกาหนดไว้ใน
แผนการศึกษา ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะทาให้นักศึกษามีทักษะปฏิบัติ ด้านงานประดิษฐ์เป็น
พื้นฐานเดียวกัน
2.5.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และปัญหาอื่นๆ
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา หลักสูตร 4 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
60
60
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563
60
60
60
60
60
60
60
60
60
120
180
240
60

2564
60
60
60
60
240
60
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2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียด
รายรับ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
และค่าสนับสนุน
การจัดการเรียน
การศึกษาแบบ
เหมาจ่าย
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
รวมรายรับ

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

1,560,000

3,120,000

4,680,000

6,240,000

6,240,000

180,000

360,000

540,000

720,000

720,000

1,740,000

3,480,000

5,220,000

6,960,000

6,960,000

2.7.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

ก. งบดาเนินการ
2,678,000 2,840,000 3,010,000 3,191,000
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
420,000
445,000
472,000
500,000
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
624,000 1,248,000 1,872,000 2,496,000
มหาวิทยาลัย
3,723,000 4,533,000 5,354,000 6,187,000
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
450,000
465,000
ค่าครุภัณฑ์
450,000
465,000
รวม (ข)
3,723,000 4,533,000 5,804,000 6,652,000
รวม (ก) + (ข)
60
120
180
240
จานวนนักศึกษา

2564

3,382,000
531,000
2,496,000
6,409,000
450,000
450,000
6,859,000
240

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ภาคผนวก ก)
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รหัสคณะ
HE คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Faculty of Home Economics Technology)
รหัสสาขาวิชา 00 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
04 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
กลุ่มวิชา
1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2 วิชาชีพบังคับ
3 วิชาชีพเลือก
4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
10
30
50
70
81

กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

20
40
60
80
82

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา
0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3 (3-0-6)
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- รายวิชา
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
(Thai for Business Communication)
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
(Thai for Presentation)
GE2100104 วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Thai Literature)
GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
(Thai Writing for Careers)
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Careers)
การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading)
การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
GE2300102 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
GE2300108 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
GE2300109 สันติศึกษา
(Peace Studies)
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

(4) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชา
ต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
พลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education)
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Social Dance)
กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
(Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
(Individual Sports)
นันทนาการ
1(0-2-1)
(Recreation)
(5) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษา
รายวิชาต่อไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Science in Daily Life)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

(6) กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัย กาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
(World in 21st Century)
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
(Life and Positive Thinking)
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
(Activities for Health)

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

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
(Miscellaneous Mathematics)
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
(Science for Living)
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HE2011101 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(Principles of Textiles and Apparel)
HE2021101 หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
(Principles of Cookery and Nutrition)
HE2031101 การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
(Home Economics Entrepreneurship)
HE2041101 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
(Principles of Home Economics Profession)
HE2041102 วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในงานคหกรรมศาสตร์
(Thai Culture and Identity in Home Economics)
HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
(Seminar in Home Economics)
HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Co-operative Education)

รหัสวิชา
HE2042101
HE2042102
HE2042103
HE2042104
HE2042105
HE2042106

(2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 71 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- วิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ชื่อวิชา
หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
(Principles of Art for Home Economics)
ปฏิบัติการหลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
(Practice in Principles of Art for Home Economics)
การจัดดอกไม้
(Flower Arrangement)
ปฏิบัติการจัดดอกไม้
(Practice in Flower Arrangement)
ศิลปประดิษฐ์
(Art and Craft)
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์
(Practice in Art and Craft)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
1(0-2-1)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

16
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
HE2042107 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
3(3-0-6)
(Family and Community Resources Management)
HE2042208 การร้อยมาลัย
3(0-6-3)
(Garland Weaving)
HE2042209 เศรษฐศาสตร์สาหรับนักคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics for Home Economists)
HE2042210 หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Marketing for Home Economics)
HE2042211 หลักการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Home Economics Business Administration)
HE2042212 การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
3(0-6-3)
(Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting)
HE2042213 ดอกไม้ประดิษฐ์
3(0-6-3)
(Artificial Flower)
HE2042214 พัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
(Development of Human and Senior Society)
HE2042215 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานคหกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
(Computer Graphic Design for Home Economics)
HE2042216 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องาน
2(0-4-2)
คหกรรมศาสตร์
(Pactice in Computer Graphic Design for Home Economics)
HE2042317 การควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร์
2(2-0-4)
(Quality Control in Home Economics)
HE2042318 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร์
1(0-2-1)
(Laboratory Study of Quality Control in Home Economics)
HE2042319 การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Accounting for Home Economics Business)
HE2042320 การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Small Business Operation for Home Economics)
HE2042321 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
(Analysis of Customer Behavior)
HE2042322 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
(Electronic Commerce in Home Economics)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
HE2042323 หัวข้อเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์
(Selected Topics in Home Economics)
HE2042424 โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
(Special Project in Home Economics Business
Administration)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(0-6-3)

- วิ ช าชี พ เลื อ ก 15 หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ยรายวิ ช าต่ อ ไปนี้ โ ดยให้
นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจอาหาร
HE2023201 อาหารและขนมไทยโบราณ
3(0-6-3)
(Traditional Thai Foods and Desserts)

HE2023202 อาหารว่าง
(Snacks)
HE2023203 อาหารประจาภาค
(Regional Thai Cuisine)
HE2023204 อาหารจานด่วน
(Fast Food)
HE2023205 อาหารจีน
(Chinese Cuisine)
HE2023206 เครื่องดื่มและไอศกรีม
(Beverage and Ice Cream)
HE2023207 อาหารเจและมังสวิรัติ
(Vegan and Vegetarian Cuisine)
HE2023310 อาหารสุขภาพ
(Healthy Food)
HE2023311 อาหารครัวเย็น
(Cold Kitchen Foods)
HE2023312 ของหวานสากล
(International Desserts)

3(0-6-3)
3(0-6-3)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
3(2-2-5)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
HE2043201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก
(Development of Souvenir Products)
HE2043202 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการนาเสนองาน
(Photographic Techniques for Presentation)
HE2043203 นวัตกรรมงานประดิษฐ์
(Craft Innovations)
HE2043204 การออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน
(Craft Design from Local Materials)
HE2043205 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า
(Craft Products from Fabrics)
HE2043206 เทคโนโลยีงานถัก
(Technology for Knitting Work)
HE2043307 กระบวนการผลิตในธุรกิจงานประดิษฐ์
(Manufacturing Process in Craft Products Business)
HE2043308 การประยุกต์ศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
(Art Application for Home Economics)
HE2043309 ศิลปะงานผ้าเพื่อการตกแต่ง
(Fabric Art for Decoration)
HE2043310 การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
(Craft Creations)
HE2043311 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
(Design and Development of Craft Products)
HE2043412 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์
(Craft Package Technology)

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
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รหัสวิชา
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจงานดอกไม้

ชื่อวิชา

HE2044201 เครื่องหอมและของชาร่วย
(Scented Articles and Souvenirs)
HE2044202 การจัดดอกไม้แบบไทย
(Thai Flower Arrangement)
HE2044203 เทคนิคการจัดดอกไม้
(Flower Arrangement Techniques)
HE2044204 การแกะสลักเชิงธุรกิจ
(Commercial Carving)
HE2044305 ธุรกิจงานดอกไม้
(Flower Business)
HE2044306 การประยุกต์งานดอกไม้
(Application of Flower Works)
HE2044307 นวัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
(Artificial Flower Innovations)
HE2044308 ศิลปะการจัดพาน
(Art of Footed Tray Arrangement)
HE2044309 ดอกไม้สร้างสรรค์
(Creative Flowers)
HE2044310 ผลิตภัณฑ์งานใบตอง
(Banana Leaf Products)
HE2044311 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์
(English for Home Economics Business)
HE2044412 ธุรกิจการรับจัดงาน
(Event Management Business)

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

20
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
HE2045201 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
(Elderly Psychology)
HE2045202 กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับผู้สูงอายุ
(Recreational Activities for Elderly)
HE2045203 ศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ
(Art for Elderly)
HE2045304 จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
(Ethics for Elderly Care)
HE2045305 การออกแบบหัตถกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
(Handicraft Design for Elderly)
HE2045306 การจัดสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ
(Environment Management for Elderly)
HE2045307 การดูแลผู้สูงอายุ
(Elderly Care)
HE2045408 การจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
(Establishment of Elderly Care Business)
HE2045409 งานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ
(Craft Works for Elderly)
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(0-6-3)

หน่วยกิต

HE2046401 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Home Economics Business
Administration)
ในกรณีไม่ส ามารถลงทะเบี ยนวิช าสหกิจศึ ก ษาทางการบริห ารธุร กิจคหกรรม
ศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิจ
ศึกษาและการฝึ กงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจาหลั กสูตร ให้เลือก
ลงทะเบียนวิชาการฝึกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
HE2046402 การฝึกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1
6(0-40-0)
(Home Economics Business Administration Work Practice 1)
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3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กศึ ก ษาจากรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
พระนครระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE250010x
GE260010x
HE2011101
HE2031101
HE2041102
HE2042101
HE2042102
HE2042105
HE2042106

วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
ในงานคหกรรมศาสตร์
หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการหลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
ศิลปประดิษฐ์
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

GE210010x
GE2201101
GE250010x
GE26xxxxx
HE2041101
HE2021101

1
3
3
3
3

0
3
3
3
3

2
0
0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
6
6
6
6

2
1
1
2
19
= 23

2
0
1
0
15

0
2
0
4
8

4
1
2
2
34

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

หน่วยกิต

วิชากลุ่มภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ 1
3
วิชากลุ่มพลศึกษาและนันทนาการ
1
วิชากลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
3
หลักการประกอบอาหารและ
3
โภชนาการ
HE2042103 การจัดดอกไม้
1
HE2042104 ปฏิบัติการจัดดอกไม้
2
รวม
19
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 24

3
3
0
3
3
2

0
0
2
0
0
3

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
1
6
6
4

1
0
15

0
4
9

2
2
33

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
3
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ (1)
2
HE2042107 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3
และชุมชน
HE2042208 การร้อยมาลัย
3
HE2042211 หลักการบริหารงานธุรกิจ
3
คหกรรมศาสตร์
HE2042214 พัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ
3
HE204xxxx วิชาชีพเลือก (1)
3
รวม
20
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

3
2
3

0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
4
6

0
3

6
0

3
6

3
x
x

0
x
x

6
x
x

ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
2
3

3
2
3

0
0
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
4
6

3
3
1

3
0
1

0
6
0

6
3
2

2

0

4

2

3
20
= xx

x
x

x
x

x
x

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

GE22xxxxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
GE28xxxxx วิชากลุ่มบูรณาการ (2)
HE2042209 เศรษฐศาสตร์สาหรับ
นักคหกรรมศาสตร์
HE2042210 หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร์
HE2042212 การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
HE2042215 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่องานคหกรรมศาสตร์
HE2042216 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานคหกรรมศาสตร์
HE204xxxx วิชาชีพเลือก (2)
รวม
ชั่วโมง / สัปดาห์
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
GE22xxxxx
GExxxxxxx
HE2042319
HE2042213
HE2042322
HE204xxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ
3
วิชากลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3
การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3
ดอกไม้ประดิษฐ์
3
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3
ในงานคหกรรมศาสตร์
วิชาชีพเลือก (3)
3
รวม
18
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

3
3
3
0
3

0
0
0
6
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
6
6
6
3
6

x
x

x
x

x
x

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

2
0

ศึกษา
ด้วยตนเอง
1
6

0
0

6
4

2

1

0
x
x
10

4
x
x
31

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
0
HE2042320 การดาเนินธุรกิจขนาดย่อม
3
3
ทางคหกรรมศาสตร์
HE2042321 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3
3
HE2042317 การควบคุมคุณภาพ
2
2
ในงานคหกรรมศาสตร์
HE2042318 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
1
0
ในงานคหกรรมศาสตร์
HE2042323 หัวข้อเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์
2
2
HE204xxxx วิชาชีพเลือก (4)
3
x
HE204xxxx วิชาชีพเลือก (5)
3
x
รวม
18
13
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

0
0

4
6

ศึกษา
ด้วยตนเอง
2
3

x
x
x

x
x
x

x
x
x

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ

HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
2
HE2042424 โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจ
3
คหกรรมศาสตร์
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1)
3
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2)
3
รวม
11
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2

6

0

40

ศึกษา
ด้วยตนเอง
0

6

0

40

0

หน่วยกิต

HE2046401 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์
รวม

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40

ทฤษฎี ปฏิบัติ
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ปีที่
1
2

3

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
รายละเอียด
1. ประดิษฐ์เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งประเภท งานเย็บ งานปัก งานถัก งานดอกไม้สด
งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลัก ขั้นพื้นฐานได้
2. ใช้ความรู้ทางศิลปะในการจัดดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน
1. ประยุกต์ใช้วัสดุและวิธีการร้อยมาลัยให้เหมาะสมกับการนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. เขียนโครงการจัดตั้งธุรกิจเพื่อหาแหล่งเงินทุน
3. นาความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์ และผู้สูงอายุ ไปใช้ในการการส่งเสริมและดูแลผู้สูงอายุ
4. นาความรู้หลักการตลาดและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
5. แกะสลักผักผลไม้และงานใบตองเลียนแบบธรรมชาติได้
6. ออกแบบผลงานทางคหกรรมศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
7. วิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจอาหาร
1.1 ประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มตามตารับมาตรฐาน
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
2.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และวัสดุธรรมชาติ
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจงานดอกไม้
3.1 ประดิษฐ์ ดอกไม้ แกะสลัก ใบตอง เครื่องหอมและของชาร่วย ตามแบบที่
กาหนด
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
4.1 จัดกิจกรรมและศิลปะสาหรับผู้สูงอายุตามสภาวะของร่างกายและจิตใจ
1. ประยุกต์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ใช้ในการจัดตั้งธุรกิจและบริหารงานด้านคหกรรม
ศาสตร์
2. ควบคุมและตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
3. วิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจอาหาร
1.1 ประกอบอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ หรืออาหารสุขภาพได้ตามตารับ
มาตรฐาน
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
2.1 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจงานดอกไม้
3.1 ประยุกต์งานประดิษฐ์ ดอกไม้ แกะสลัก ใบตอง เครื่องหอมและของชาร่วย
เชิงธุรกิจ
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
4.1 ดูแลและจัดสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
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ปีที่
4

รายละเอียด
1. วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์
2. สร้างนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านคหกรรมศาสตร์ได้
3. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและประกอบธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ได้
4. วิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจอาหาร
1.1 ประกอบธุรกิจอาหาร
กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
2.1 ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
กลุ่มที่ 3 ธุรกิจงานดอกไม้
3.1 ประกอบธุรกิจดอกไม้ แกะสลัก ใบตอง เครื่องหอมและของชาร่วย
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
4.1 ประกอบธุรกิจผู้สูงอายุ
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด
การอ่านและการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills; listening; speaking; reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles
of business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับ และการส่งสาร การพูดเพื่อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
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GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์
และการประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary; advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้ างภาษาระดั บพื้ นฐาน การทั กทาย การแนะน าตั ว
การบรรยายบุ คคล การบรรยายสิ่ งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures; greetings and
introductions; describing people; describing things; interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
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GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations; comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ภาษาอั งกฤษที่ เกี่ ยวเนื่องกั บวิ ชาชี พ ความรู้ เกี่ ยวกั บค าศั พท์ และส านวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรือ่ ง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ป้ายประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields; technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions
and process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนาไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ
การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การต่อว่าและการแก้ปัญหา
ข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers; meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving
presentation about company performance; describing products and services; identifying
goals and making business decision; making and dealing with complaints; checking progress
on work; understanding culture in careers culture
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GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากปริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension; reading for
main ideas and reading techniques
GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา
การฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues; paragraphs; articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันให้ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การ
บอกที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture; greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing
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GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทัก ษะภาษาจี น เบื้ อ งต้ น ระบบพิน อิ น ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนา
และ การอ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence
patterns and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary
and answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-06)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแส โลกาภิ วั ต น์ ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม พั ฒ นาการทางการเมื อ ง หน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
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GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์
แรงจู ง ใจกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ใ นองค์ ก าร การสื่ อ สารกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ใ นวั ฒ นธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature;
motivation and human relations in organizations; communication and human relations; human
relations in Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
และการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การ
ตีความและการนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
บุค คล กลยุ ทธ์การบริ ห ารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิ ตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self- world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self- managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
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GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่าง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing; economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ
การบริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิท ยา
การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization; problems;
impact; and crises of development in Thai and global societies; technology and innovation
for sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency
economy philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายละระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions;
Labour Protection; relation labour professional ethics; human- right; ethics and social
responsibility
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อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย
แนวคิดการก่อตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒนาและเสาหลัก
อาเซียน ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and
diversity establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN
development cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration
for a sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems;
conflict and violence in family; community; nation and among countries; non- violence
conflict resolution
GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น
และการคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้ องสมุด การสืบค้นและการใช้
เครื่องมือ ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation
and selection; library’s information- resources storage systems; information resources
searching and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
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จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ :
ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติก รรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความ
ฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception; learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social
behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความ
เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social; economic; and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฏี บุ ค ลิ ก ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors
affecting personality; personality improvement; self- perception; mental health and selfadjustment; human relation and personality; perfect personality development
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พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และองค์ ป ระกอบพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาตน ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ ย นแปลงการเรี ย นรู้ การพัฒ นาการทางาน การปรับตัว มนุษยสั มพันธ์และการสื่ อสารในองค์ ก าร
สมัยใหม่ สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; self- adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จรรยาบรรณการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล การตีความและการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ กาออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives
formulation development project design; creation of participatory and learning atmosphere;
project administration

37
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการ
พัฒนาสมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development;
meditation and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation
in daily life

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและ
การปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of
exercises for health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของ
ลีลาศ ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
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กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management
of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬา
และการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition
and competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความส าคัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝึกอบรม
เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership;
recreational activities for training courses; recreational games; camping and appropriate
recreational activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101

คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวกาหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน
และ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules;
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences
and series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการ

ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บมาตราชั่ ง ตวง วัด อัตราส่ วน สั ดส่ วน ร้อยละและการ
ประยุ กต์ พื้ น ที่ แ ละปริ ม าตร ดอกเบี้ ย และเงิ น ผ่ อ นช าระ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี เ งิ น ได้ เลขดั ช นี
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio; proportion; percentage
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and
income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics

40
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาศาสตร์ กั บ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุล ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรัก ษ์ มลพิษ สิ ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment management
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการ
พัฒนา ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises
in development; global citizenship; creative society; sustainable development; learning
society and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก และพื้ น ฐานการพั ฒ นาตนเองเพื่ อ การเป็น บัณ ฑิ ต นัก ปฏิบั ติ ทั ก ษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็น
ผู้ประกอบการและความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on
graduates; necessary skills and characteristics to work; transformational leadership;
personality; teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
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GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ
กิจกรรมทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ต
น
เ
อ
ง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การ
กีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้ มีสุข
ปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self- care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
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กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิ ค และแนวคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร์ คณิ ต คิ ด เร็ ว คณิ ต ศิ ล ป์ คณิ ต พยากรณ์
คณิตกับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks;
mathematical art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and
health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องส าอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี

สุขภาพและความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety;
technologies; health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
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หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
HE2011101
หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6)
Principles of Textiles and Apparel
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปของเส้นใยและสิ่งทอ ลักษณะและสมบัติของผ้า การตกแต่งสาเร็จ
การนาไปใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
General knowledge of fibers and textiles; characteristics and
properties of cloth; cloth finishing; utilization of textiles and apparel; maintenance of textiles
and apparel
HE2021101

หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
3(2-3-4)
Principles of Cookery and Nutrition
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหารและสารอาหาร การกาหนดรายการอาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร
การใช้ความร้อนในการประกอบอาหาร การประกอบอาหารตามตารับ
Food and nutrients; menu setting; selection of raw food materials;
heat cookery methods; cooking by using recipes
HE2031101

การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Home Economics Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณลั กษณะผู้ ประกอบการ การวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมทางธุรกิจ หลั กการ
บริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ตลาดธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณสาหรับผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์
Characteristics of an entrepreneur; business environment analysis;
principles of small and medium business management; economics principles; human
resource management; online marketing management; ethics of home economics
entrepreneurs

45
HE2041101

หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Profession
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิวัฒนาการทางคหกรรมศาสตร์ ขอบข่ายวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การจัดการ
งานคหกรรมศาสตร์ การประกอบอาชีพในงานคหกรรมศาสตร์ การส่งเสริมภาพลักษณ์งานคหกรรมศาสตร์
คุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคม
Home economics evolution; scopes of home economics as a
profession; home economics management; home economics occupation; promotion of
home economics image; family life and social quality
HE2041102

วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในงานคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Thai Culture and Identity in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย เอกลักษณ์ในงานคหกรรม
ศาสตร์ไทย วิถีชุมชนในบริบทคหกรรมศาสตร์ไทย ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน
History of Thai art, culture, and tradition; identity in Thai home
economics; community lifestyles in Thai home economics context; Thai culture diversity;
Thai culture conservation; relations between Thai culture and ASEAN culture
HE2041403

สัมมนาคหกรรมศาสตร์
2(0-4-2)
Seminar in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการจัดสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา การค้นคว้าและการอภิปรายหัวข้อ
งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ เทคนิคการนาเสนอ การรายงานผลการสัมมนา
Seminar principles; seminar management process; home economics
research and discussion; presentation techniques; seminar report
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HE2001301

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถานประกอบการและการสมั ค รงาน
การสัมภาษณ์งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนาเสนองาน
Co- operative education process; selecting establishments and job
applications; job interviews; personality development; labor law and professional ethics;
quality system and safety; report writing and presentation

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
- วิชาชีพบังคับ
HE2042101

หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
2(2-0-4)
Principles of Art for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สุนทรียศาสตร์และการรับรู้ทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงาน
คหกรรมศาสตร์ ส่วนประกอบทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี จิตวิทยาการใช้สี และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
Aesthetics and perception of art; history of art related to home
economics; art composition; principles of art composition; color theory; psychology of using
color and creativity of art applied in home economics
HE2042102

ปฏิบัติการหลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
1(0-2-1)
Practice in Principles of Art for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ก ารใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ศิ ล ปะ ส่ ว นประกอบทางศิ ล ปะ หลั ก การจั ด
องค์ประกอบศิลป์ การใช้สี การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
Practice in using art materials and equipment; art composition;
principles of art composition; uses of color; creativity of art applied in home economics
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HE2042103

การจัดดอกไม้
1(1-0-2)
Flower Arrangement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการจัดดอกไม้ หลักศิลปะที่เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ ประวัติการจัดดอกไม้
รูปแบบการจัดดอกไม้ ประเภทของดอกไม้ ใบไม้ วัสดุอุปกรณ์ การดูแลรักษา การยืดอายุดอกไม้ ใบไม้
Flower arrangement theory; principles of flower arrangement;
flower arrangement history; forms of flower arrangement; types of flower, leaf, materials,
and equipment; maintenance; flower and leaf preservation
HE2042104

ปฏิบัติการจัดดอกไม้
2(0-4-2)
Practice in Flower Arrangement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดดอกไม้
การประดิษฐ์ของตกแต่งในการจัด
ดอกไม้ การจัดเตรียมและการดูแลรักษาดอกไม้ ใบไม้ การจัดดอกไม้พื้นฐาน การจัดดอกไม้รูปแบบสากล
การจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ
Practice in flower arrangement design; making flower decorative
supplies; flower and leaf storage and preservation; basics of flower arrangement;
international flower arrangement; flower arrangement for various occasions
HE2042105

ศิลปประดิษฐ์
1(1-0-2)
Art and Craft
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศิลปประดิษฐ์ งานเย็บ งานปัก งานถัก งานดอกไม้สด งานดอกไม้ประดิษฐ์
งานใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม้
Art and craft; sewing; embroidery; knitting; fresh flower works;
artificial flower works; banana leaf works; fruit and vegetable carving
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HE2042106

ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์
2(0-4-2)
Practice in Art and Craft
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการประดิษฐ์เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่งประเภทงานเย็บ งานปัก
งานถัก งานดอกไม้สด งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม้
Practice in inventing household tools and decorative items by
sewing, embroidering, knitting, fresh flower works, artificial flower works, banana leaf works,
fruit and vegetable carving
HE2042107

การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
3(3-0-6)
Family and Community Resources Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หลักการและกระบวนการจัดการทรัพยากร
ครอบครัวและชุมชน หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทรัพยากร การวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ปัญหา
การจั ดความสั มพัน ธ์ร ะหว่างครอบครั ว และชุมชน การตัดสิ นใจการใช้ทรัพยากรครอบครัว และชุมชน
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
Family and community resources; principles of family and
community resources management; sufficiency economy principles in family and
community resources management; problem analysis and solutions; management on
relations between family and community; decision making in the use of family and
community resources; effective and sustainable resources management
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HE2042208

การร้อยมาลัย
3(0-6-3)
Garland Weaving
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติการร้อยมาลัยประเภทต่างๆ ส่ ว นประกอบของมาลั ย การเลื อก การ
เตรียม การใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการร้อยมาลัย การออกแบบมาลัย ลวดลายมาลัย เทคนิคในการร้อย
มาลัย การประยุกต์ใช้วัสดุและการนางานมาลัยไปใช้ตามความเหมาะสม การเก็บรักษาคุณภาพงานมาลัย
Practice in weaving various types of garland; components of garland;
selection, preparation, use of materials and equipment in garland works; garland weaving
process; designing and techniques of garland weaving; use of garlands in different occasions;
storage and care of garland works
HE2042209

เศรษฐศาสตร์สาหรับนักคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Economics for Home Economists
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรม
ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การกาหนดราคาและผลผลิตในตลาดรูปแบบต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงิน
การธนาคาร การคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
Principles of economics; demand; supply and flexibility; consumers
behavior theory; production theory; determination of pricing and different types of
commodities in the market; gross national income; finance; banking; finance and economic
development
HE2042210

หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร์

3(3-0-6)

Principles of Marketing for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ลั ก ษณะและขอบเขตของการตลาด พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู้ บ ริ โ ภค
กระบวนการเลือกตลาดเป้าหมาย ระบบสารสนเทศทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
Nature and scope of marketing; consumer buying behavior; selection
process of target market; marketing information systems; marketing mix
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HE2042211

หลักการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Home Economics Business Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ผู้ ป ระกอบการทางด้านธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การบริห ารงานองค์กร การ
จัดหาวัตถุดิบ การวางแผนระดับธุรกิจและระดับองค์กร การตัดสินใจ การบริหารโครงการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พฤติกรรมขององค์กร กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
Home economics entrepreneurs; organization management; raw
materials supply; business and organization planning; decision making; project management;
human resources management and organizational behavior; law for home economics
business
HE2042212

การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
3(0-6-3)
Fruit Vegetable Carving and Banana Leaf Crafting
ที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการแกะสลั กลายพื้นฐาน การปอกคว้านผลไม้ การแกะสลักผัก ผลไม้
อย่างง่าย การพับกลีบใบตอง การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง เครื่องใช้จากใบตอง
Practice in basic carving techniques; peeling and scooping fruits;
basic fruit and vegetable carving; banana leaf folding; making containers and appliances
from banana leaf
HE2042213

ดอกไม้ประดิษฐ์
3(0-6-3)
Artificial Flower
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการออกแบบและการทาแบบตัด ประเภทดอกไม้ประดิษฐ์ การเลือกใช้
สีและเทคนิคการระบายสีดอกไม้ประดิษฐ์ วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดองค์ประกอบและรูปแบบการจัด
ดอกไม้ประดิษฐ์
Practice in design and pattern making; types of artificial flower;
artificial flower coloring and painting techniques; steps of making artificial flower;
arrangement of compositions and forms of artificial flower
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HE2042214

พัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Development of Human and Senior Society
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ ลักษณะและรูปแบบของสังคมผู้สูงอายุ
การส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนามนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ
Development of human and senior society; characteristics and types
of senior society; promotion of development of human and senior society; factors affecting
senior society; technology for human and senior society development
HE2042215

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานคหกรรมศาสตร์
1(1-0-2)
Computer Graphic Design for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก องค์ประกอบของการออกแบบ
ประเภทคุณลักษณะกราฟิก คุณสมบัติของไฟล์ภาพกราฟิก ประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
การออกแบบ คาศัพท์คอมพิวเตอร์กราฟิก สีและแสงเงา เทคนิคการใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิก
Graphic design and computer graphic design; components of design;
types of graphic specifications; qualifications of graphic files; types of graphic computer
programs for design; computer graphic vocabulary; colors and shades; techniques to use
graphic design programs
HE2042216

ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
2(0-4-2)
เพื่องานคหกรรมศาสตร์
Pactice in Computer Graphic Design for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้งานเครื่องมือโปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ปรับแต่งสีและแสง
เงาของรู ป ภาพ การตกแต่งภาพ สร้างและปรับแต่งชิ้นงานหลายมิติ การแปลงไฟล์ เพื่อใช้ในงาน
ออกแบบ ประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบงานทางคหกรรมศาสตร์
The use of computer program design tools; editing color and shade
of image; adjusting picture; creating and customizing multiple dimension objects; convert
files for using in design; program application for home economics design
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HE2042317

การควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร์
2(2-0-4)
Quality Control in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การควบคุมคุณภาพและปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและทางเคมี
สาหรับงานศิลปประดิษฐ์ทางคหกรรมศาสตร์ หลักการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ผลทางสถิติ
Quality control, physical and chemical quality examinations for
crafts of home economics; principle of using scientific equipment; statistical analysis
HE2042318

ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร์
1(0-2-1)
Laboratory Study of Quality Control in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีสาหรับงานศิลปประดิษฐ์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การรายงานผลทางสถิติ
Practice in physical and chemical quality examinations for crafts of
home economics; skills in using scientific equipment; statistical reports
HE2042319

การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Accounting for Home Economics Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การบัญชีของกิจการทางด้านธุรกิจคหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์และบันทึก
รายการตามหลักบัญชีคู่ สมุดรายวันขั้นต้น บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี
Accounting for home economics business; analysis and recording of
accounting transactions; book of original entry; ledger; adjusting entries; closing entries
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HE2042320

การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Small Business Operation for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ธุร กิจ ขนาดย่อมและผู้ ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การ
บริหาร การผลิต การเงิน การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ การตลาดในธุรกิจขนาดย่อม
Small business and enterpreneurs; business startup; establishment;
administration; production; finance; accounting; human resources; marketing in small
business
HE2042321

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
Analysis of Consumer Behavior
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พฤติกรรมผู้ บริโ ภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้ บริโภค ปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคทาง
การตลาด
Consumer behavior; factors affecting consumer behavior;
psychological and social factors; decision making process of buying of consumerr;
marketing consumer behavior analysis
HE2042322

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
Electronic Commerce in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ หลักการตลาดพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิ กส์
หลักการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาผ่านสื่อดิจิ ทัล ระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบการขนส่ง
สินค้าสาหรับธุรกิจขนาดย่อม กฎหมายพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของไทย การใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย
Components of electronic commerce; principles of electronic
commerce; principles of development of online store; digital media for advertising;
electronic payment; logistic systems for small and medium enterprises; Thai electronic
commercial law; digital security
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HE2042323

หัวข้อเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์
2(2-0-4)
Selected Topics in Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หัวข้อหรือปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคหกรรมศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ หรือ
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงใหม่ กระบวนการในการแก้ไขปัญหา การหาเทคนิคใหม่ที่ได้รับความสนใจ
Topics or problems related to new findings or innovations in
home economics; problem solving process; finding new techniques of interests
HE2042424

โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3(0-6-3)
Special Project in Home Economics Business Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2042323 หัวข้อเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ปัญหาหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
ศาสตร์อย่างเป็นระบบ ดาเนินการออกแบบทดลองเพื่อพัฒ นาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและ
นาเสนอผลงาน
Systematic study and data collection on issues or topics related to
the field of home economics; experimental design for product development; data analysis;
conclusion and presentation

- กลุ่มวิชาชีพเลือก
กลุ่มที่ 1 ธุรกิจอาหาร
HE2023201

อาหารและขนมไทยโบราณ
3(0-6-3)
Traditional Thai Foods and Desserts
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารและขนมไทยโบราณในโอกาสพิเศษ งานประเพณี และ
เทศกาล การประกอบอาหารและขนมไทยโบราณยอดนิยม การจัดตกแต่งอาหารและขนมไทยโบราณ
บรรจุภัณฑ์ในงานอาหารและขนมไทยโบราณ
Cooking of traditional Thai foods and desserts for special occasion
traditional and festival functions cooking of popular traditional Thai food and desserts;
traditional Thai food and dessert decorations; traditional Thai food and dessert packaging
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HE2023202

อาหารว่าง
3(0-6-3)
Snacks
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารว่างคาวและอาหารว่างหวาน อาหารว่างยอดนิยม การจัด
ชุดอาหารว่าง การจัดเลี้ยงอาหารว่าง การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง
Cooking of snacks and sweet snacks; popular snacks; snack meal
planning; snack catering; packaging design for snacks
HE2023203

อาหารประจาภาค
3(0-6-3)
Regional Thai Cuisine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารประจาภาค ประเภทอาหารคาว อาหารหวาน อาหารถนอม
อาหารตามเทศกาลและประเพณีที่เป็นที่นิยมของภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Cooking of regional Thai foods, including meals and desserts,
preserved foods; popular traditional and festival foods of Southern, Central, Northern and
Northeasthern regions
HE2023204

อาหารจานด่วน
2(0-4-2)
Fast Food
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารจานด่วนจากข้าว พืชหัว แป้ง เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผัก
และผลไม้ ในรูปแบบอาหารคาว อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารหวานที่ได้รับความนิยม การจัดตกแต่ง
การนาเสนอบรรจุภัณฑ์เพื่อการจาหน่าย การกาหนดราคาขาย
Cooking of fast food, a la carte, snacks, and popular desserts using
rice, tuber, starch, meat, meat products, vegetable, and fruit; fast food decoration and
presentation for selling; price setting
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HE2023205

อาหารจีน
2(0-4-2)
Chinese Cuisine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารจีนประเภท อาหารเรียกน้าย่อย และติ่มซา อาหารจานเดียว
ของหวาน อาหารจีนยอดนิยม อาหารจีนในงานเทศกาล การจัดตกแต่งจานอาหารแบบจีน
Cooking of Chinese appetizers and Dim sum; Chinese a la carte;
Chinese desserts; Chinese popular dishes; Chinese festival foods; Chinese food decoration
HE2023206

เครื่องดื่มและไอศกรีม
2(0-4-2)
Beverage and Ice Cream
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การผลิตเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ ธัญพืช และสมุนไพร การชงชา กาแฟโบราณ
และแบบสากล เครื่องดื่มค็อกเทล การผลิตไอศกรีมประเภทมีไขมันและไม่มีไขมัน
Making of beverage from vegetables, fruit, legume, and herbal; tea
making; coffee making; traditional coffee making; cocktail; making of fat and non- fat ice
creams
HE2023207

อาหารเจและมังสวิรัติ
2(0-4-2)
Vegan and Vegetarian Cuisine
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารเจและมังสวิรัติจากธัญพืช ผัก ผลไม้ ไข่ นมและผลิตภัณฑ์
จากนม อาหารมังสวิรัติยอดนิยม อาหารเจในงานประเพณี
Cooking of vegan diets and vegetarian diets using vegetables,
cereals, fruits, eggs, milk and dairy products; popular vegetarian foods; vegan festival foods
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HE2023310

อาหารสุขภาพ
3(2-2-5)
Healthy Food
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวโน้มอาหารสุขภาพ อาหารจากธรรมชาติ อาหารออร์แกนิค อาหารฟังก์ชัน
อาหารฟิวชัน อาหารคลีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สารพฤกษเคมีต่อสุขภาพ
Healthy food trends; natural food diet; organic foods; functional
foods; fusion foods; low-fat foods; dietary supplements; phytochemicals for health benefits
HE2023311

อาหารครัวเย็น
2(0-4-2)
Cold Kitchen Foods
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การประกอบอาหารครั ว เย็ น จากเนื้ อ สั ต ว์ ผั ก ผลไม้ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม ใน
รูปแบบอาหารเรียกน้าย่อย อาหารคาว อาหารจานเดียว อาหารว่าง อาหารหวาน การจัดตกแต่งอาหารครัว
เย็น
Cooking of cold kitchen foods using meat, vegetables, fruits, milk
and milk products; cooking of cold kitchen appetizers, a la carte, snacks, and desserts; cold
kitchen food decoration
HE2023312

ของหวานสากล
2(0-4-2)
International Desserts
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การผลิตของหวานสากลประเภทขนมอบ ผลไม้ ไอศกรีม พุดดิ้ง และคัสตาร์ด
ของหวานสากลยอดนิยม การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟของหวานสากล
Making of bakery products, fruit, ice-creams, pudding, and custard;
popular international desserts; international dessert decoration and presentation
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กลุ่มที่ 2 ธุรกิจผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
HE2043201

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก

3(0-6-3)

Development of Souvenir Products
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก
การออกแบบและพัฒนาสินค้าของขวัญของที่ระลึก ให้เหมาะสมกับวัสดุ รูปแบบ โอกาส สมัยนิยม และ
แนวทางอาชีพธุรกิจสินค้าของขวัญของที่ระลึก
Practice in selection of materials and equipment used in
development of products; design and inventions of gifts or souvenirs suitable with
materials; occasions and current trends; guidelines for running souvenir business
HE2043202

เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการนาเสนองาน
3(2-2-5)
Photographic Techniques for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การถ่ายภาพ การใช้กล้องและอุปกรณ์ต่างๆ องค์ประกอบการจัดแสง การสื่อ
ความหมายด้วยภาพ กระบวนการผลิตภาพเพื่อนาไปใช้ในการนาเสนอผลงาน
Photography; use of cameras and accessory kits; photography
composition; communication made through photos; process of photograph productions
for presentation
HE2043203

นวัตกรรมงานประดิษฐ์
3(0-6-3)
Craft Innovations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ การสร้างสรรค์ผลงานการ
ทางานประดิษฐ์ตามกระบวนการและระดับของนวัตกรรม การขอจดสิทธิบัตรผลงานและเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมงานประดิษฐ์
Practice in using innovations for commercial purposes; creativity for
design in production process system; application for innovation patent and dissemination
of innovative works
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HE2043204

การออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน
3(0-6-3)
Craft Design from Local Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน การประยุกต์และพัฒ นา
รูปแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นบ้าน
Practice in craft product design from local materials; application and
development of craft product design from local materials; creativity of products from local
materials
HE2043205

ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า
3(0-6-3)
Craft Products from Fabrics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการออกแบบการประดิษฐ์เครื่องใช้และเครื่องประดับจากผ้า เทคนิคการ
ตัดปะ การใช้ผ้าเฉลียง การเย็บสัก การต่อผ้า
Practice in home appliance and ornament design from fabric;
applique techniques; bias; quitting and patchwork
HE2043206

เทคโนโลยีงานถัก
3(0-6-3)
Technology for Knitting Work
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการออกแบบการถัก การถักเครื่องใช้ การถักเครื่องประดับ และการถัก
ของขวัญของที่ระลึก แนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์งานถัก
Practice in knitting design; appliances knitting; accessories knitting
and gift knitting; trends of market needs for knitting products
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HE2043307

กระบวนการผลิตในธุรกิจงานประดิษฐ์
3(3-0-6)
Manufacturing Process in Craft Products Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการผลิ ต และการวางแผน รู ป แบบการผลิ ต งานประดิ ษ ฐ์ ใ นเชิ ง
อุตสาหกรรม การจัดสถานที่ตั้งและสภาพโรงงาน การควบคุมคุณภาพระบบการผลิต วิเคราะห์ปัญหา
ปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจงานประดิษฐ์ มาตรฐานการผลิตที่ตลาดยอมรับ
Manufacturing process and planning; types of industrial craft
production; design of plant sites and facility conditions; quality control of production
systems; problem analysis; general factors affecting performance of business; production
standards requied by market
HE2043308

การประยุกต์ศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
3(0-6-3)
Art Application for Home Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พั ฒ นาการการประยุ ก ต์ ศิ ล ปะในงานคหกรรมศาสตร์ เทคนิ ค การใช้ สี
การออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ การวาดภาพเพื่อการออกแบบการจัดดอกไม้ การประยุกต์ศิลปะไทยและ
ศิลปะพื้นบ้านเพื่องานคหกรรมศาสตร์
Development of art application in home economics; coloring
techniques; pattern design on products; drawing for flower arrangement design; application
of folk art in home economics
HE2043309

ศิลปะงานผ้าเพื่อการตกแต่ง
3(0-6-3)
Fabric Art for Decoration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการออกแบบ การเลือกใช้ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การตกแต่งสถานที่จากผ้า การผูกและจับจีบผ้า การสร้างสรรค์งานผ้าเพื่อการตกแต่งตามลักษณะผ้า การ
คิดราคาต้นทุนและการกาหนดราคาขาย
Practice in designing; materials tools and equipment selection and
preparation; fabric binding and pleating; creativity of different fabric designs appropriate for
types of fabric; calculation of cost and pricing determination
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HE2043310

การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
3(0-6-3)
Craft Creations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ก ารเลื อ กใช้ วั ส ดุ ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการประดิ ษ ฐ์
การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ประเภทต่างๆ การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้าง
รายได้และมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์
Practice in material selection; tools used for crafting; creation of
defferent types of craft; craft creation for environmentally- safe; value adding with creativity
innovation
HE2043311

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
3(0-6-3)
Design and Development of Craft Products
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ สภาพปัญหาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ กระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐานและสนองความต้องการของผู้บริโภค
Practice in materials and equipment used in craft products; design
elements; problems related to craft work production; development production process;
production in accordance with standards and consumer needs
HE2043412

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์
3(0-6-3)
Craft Package Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและการตกแต่งหีบห่อ การบรรจุผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล การประยุกต์เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่องานประดิษฐ์
Practice in material selection and package decoration; packaging;
packaging design based on international standards; application of packaging technology for
craft works
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กลุ่มที่ 3 ธุรกิจงานดอกไม้
HE2044201
เครื่องหอมและของชาร่วย
3(0-6-3)
Scented Articles and Souvenirs
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้
หอมมาประดิษฐ์เป็นเครื่องหอม การออกแบบและประดิษฐ์ของชาร่วยในโอกาสต่าง ๆ แนวทางการจัด
จาหน่าย
Practice in tool and equipment selection; use of scented plants in
making scented articles; design and making souvenirs in various occasions; distribution
channels
HE2044202

การจัดดอกไม้แบบไทย
3(0-6-3)
Thai Flower Arrangement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกไม้แบบไทยลักษณะต่าง ๆ
หลั กศิล ปะในการออกแบบสร้ างสรรค์งานดอกไม้แบบไทยในประเพณีต่าง ๆ การประยุกต์รูปแบบให้
เหมาะสมกับสมัยนิยม
Practice in material and equipment selection in Thai flower works;
principles of art for flower arrangement in Thai styles used in traditional occasions;
applications of flower arrangement in accordance to popularity
HE2044203

เทคนิคการจัดดอกไม้
3(0-6-3)
Flower Arrangement Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2042103 การจัดดอกไม้
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการประยุกต์วัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งในงานดอกไม้ การออกแบบ
สร้างสรรค์งานดอกไม้ เทคนิคการจัดดอกไม้แบบผสมผสานและร่วมสมัย การเก็บรักษาคุณภาพของงาน
ดอกไม้
Practice in application of materials and equipment for flower
decoration; design and creativity of flower arrangement; contemporary and mixed styles of
flower arrangement techniques; flower works storage for longer lasting
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HE2044204

การแกะสลักเชิงธุรกิจ
Commercial Carving

3(0-6-3)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติการแกะสลั กผั กผลไม้ การแกะสลั กวัส ดุอื่นๆ การแกะสลั กเชิงธุรกิจ
รูปแบบต่างๆ การออกแบบงานแกะสลักเชิงธุรกิจ การนาเสนอผลงานการแกะสลักเชิงธุรกิจ การเก็บรักษา
งานแกะสลัก
Practice in carving fruits and vegetables; carving other materials;
types of commercial carving; commercial carving design; presentation of commercial carving
works; fruit and vegetable carving preservation
HE2044305

ธุรกิจงานดอกไม้
3(0-6-3)
Flower Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการประกอบธุรกิจงานดอกไม้ การดาเนินธุรกิจงานดอกไม้ การออกแบบ
และตกแต่งร้าน การสร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจงานดอกไม้ ฝึกการวิเคราะห์แนวโน้มการดาเนินธุรกิจงาน
ดอกไม้ การจาลองธุรกิจร้านดอกไม้
Practice in flower business; flower business operation; shop design
and decoration; identity creation in flower business; analysis of trends of flower business;
flower business model
HE2044306

การประยุกต์งานดอกไม้
3(0-6-3)
Application of Flower Works
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านการประยุ ก ต์ ง านดอกไม้ จ ากวั ส ดุ ต่ า ง ๆ ทดแทนดอกไม้ ส ด
ส่วนประกอบของงานดอกไม้ การประยุกต์งานศิลปะประดิษฐ์แบบไทยในโอกาสต่าง ๆ งานมาลัย งาน
เครื่องแขวน งานใบตองเพื่อการอนุรักษ์
Practice in application of flower works from fresh flower
substitutional materials; components of flower works; application of Thai art and craft in
various occasions; garland; floral hanging arrangement; banana work for conservation
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HE2044307

นวัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
3(0-6-3)
Artificial Flower Innovations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2042213 ดอกไม้ประดิษฐ์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การ
ใช้สีและเทคนิคการย้อมสี การสร้างสรรค์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุต่างๆ ฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพและ
มาตราฐานการผลิต การออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในงานดอกไม้ประดิษฐ์
Practice in using technology, materials, and tools in artificial flower
invention; use of colors and dying techniques; creativity of artificial flowers from various
kinds of materials; quality control and production standards; creative economy designs of
artificial flowers
HE2044308

ศิลปะการจัดพาน
3(0-6-3)
Art of Footed Tray Arrangement
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการจั ด พาน วิ ธี ก ารจั ด พาน การจั ด พานวิ ธี ก ารปั ก

การจัดพานในโอกาสและพิธีการต่างๆ การจัดพานในงานวัฒนธรรมและประเพณี การประยุกต์การจัดพาน
จากวัสดุสร้างสรรค์
Practice in footed tray arrangement design; footed tray
arrangement; knitting arrangement tray setting; footed tray arrangement in various occasions
and ceremonies; footed tray arrangement in cultural and traditional occasions; application
in setting arrangement trays from creative materials
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HE2044309

ดอกไม้สร้างสรรค์
3(0-6-3)
Creative Flowers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติการออกแบบดอกไม้ การวางระบบการผลิ ตดอกไม้ส ร้ า งสรรค์ การ
ประยุ กต์ใช้วัส ดุในการประดิษฐ์ ดอกไม้ส ร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีในการประดิษฐ์ดอกไม้สร้างสรรค์
แนวทางในการดาเนินธุรกิจดอกไม้สร้างสรรค์
Practice in designing flowers; setting of systems for creative flower
production; application of various materials to produce creative flowers; technology used
in producing creative flowers; trends of creative flower business
HE2044310

ผลิตภัณฑ์งานใบตอง
3(0-6-3)
Banana Leaf Products
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ก ารการพั บ กลี บ ใบตองแบบต่ า ง ๆ การประดิ ษ ฐ์ ภ าชนะใบตอง
การประดิษฐ์ งานใบตองเพื่อใช้ในงานประเพณีและในโอกาสต่าง ๆ การเก็บรักษาคุณภาพงานใบตอง
การเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทนใบตอง
Practice in making different shapes of banana leaf folds; making
banana leaf containers for different ceremonies and traditional events; quality preservation
of banana leaf works; selection of substitution materials for banana leaves
HE2044311

ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6)
English for Home Economics Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยใช้ศัพท์
ไวยากรณ์ และสานวนภาษาอย่างถูกต้อง เพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์
Development of reading, listening, speaking, and writing skills for
professions by using accurate terms, grammatical structures, and expressions for
communication in home economics business
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HE2044412

ธุรกิจการรับจัดงาน
3(0-6-3)
Event Management Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติการดาเนินการสร้างสถานการณ์จ าลองเกี่ ยวกับธุร กิจการรับจั ด งาน
ประเภทต่าง ๆ ออกแบบการรับจัดงาน วางแผนธุรกิจการรับจัดงาน บริหารงานแบบครบวงจร
Practice in creating simulate situation in various types of event
management business; event management design; event management planning; integrated
management
กลุ่มที่ 4 ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
HE2045201
จิตวิทยาผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Elderly Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พัฒ นาการและพฤติ กรรมของผู้ สู งอายุ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านร่า งกาย
สติปัญญา อารมณ์และสังคม สุขภาพจิต การปรับตัว แนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้สูงอายุ
Development and behavior of the elderly; physical; intelligence;
emotional and social changes; mental health; adaptation; practical guidelines for the elderly
behavior
HE2045202

กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3)
Recreational Activities for Elderly
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ฝึกการออกแบบกิจกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ ประเมินผลกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
Preparation prior to aging; principles of activities planning for
elderly; activity organization for elderly; evaluation of activities for elderly
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HE2045203

ศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3)
Art for Elderly
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งศิ ล ปะส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ศิ ล ปะ
การออกแบบและการจัดกิจกรรม กระบวนการสอน การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ
Practice in art for elderly; materials and equipment for art; design
and activity organization; teaching procedures; evaluation of art development of elderly
HE2045304

จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Ethics for Elderly Care
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จริ ย ธรรมในการดูแลผู้ สู งอายุ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจดูแลผู้ สู งอายุ
หลักการดูแลผู้สูงอายุ แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณในอาชีพดูแลผู้สูงอายุ
Ethics in elderly care; ethics in elderly care business; principles of
elderly care; guidelines for enhancing professional ethics; morality for elderly care
HE2045305

การออกแบบหัตถกรรมสาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3)
Handicraft Design for Elderly
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ
Practice in handicraft products design; development of handicraft
products; selection of materials for appropriate handicraft products design; design and used
of product suitable for elderly

68
HE2045306

การจัดสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3)
Environment Management for Elderly
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้สู งอายุกับ
แนวทางการจัดสิ่งแวดล้อม การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
Practice in managing physical environment for elderly; elderly
problems of elderly and environment management; suitable environmental design for
elderly; suitable environmental management for elderly
HE2045307
การดูแลผู้สูงอายุ
3(0-6-3)
Elderly Care
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบั ติการดูแลช่ว ยเหลื อผู้ สู งอายุ การส่ งเสริมสุ ขภาพผู้ สู งอายุ การปฐม
พยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น การให้ความรู้ในการดูแลตนเองกับผู้สูงอายุ
Practice in elderly health care; elderly health promotion; basic
elderly care first aids; sharing knowledge of self-care practices to elderly
HE2045408

การจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Establishment of Elderly Care Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ หลักการประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กระบวนการการ
ดาเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ แผนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การจาลองธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
Elderly care business; principles of elderly care business; operational
prodedures of elderly care business; elderly care business planning; elderly care business model

69
HE2045409

งานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3)
Craft Works for Elderly
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ประเภทงานประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ
การออกแบบงานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ การส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุ แนวโน้มงานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ
Practice for craft works for elderly; types of craft works for elderly;
design of craft works for elderly; enhancement of income of elderly; trends of craft works
for elderly
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
HE2046401
สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
6(0-40-0)
Co-operative Education for Home Economics Business
Administration
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ เ สมื อ นพนั ก งานของ
หน่วยงานตามลักษณะงานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงาน
การปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in home economics business as an actual
employee according to the position for at least 16 weeks; accomplishing the work report or
project report under the supervision of the supervisor and the teacher
HE2046402

การฝึกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1
6(0-40-0)
Home Economics Business Administration Work Practice 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าชี พ ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ กั บ สถาน
ประกอบการ นั กศึกษาจะต้องปฏิบั ติงานเต็มเวลาในหน่ว ยงานนั้น โดยมีพนักงานที่ปรึกษาที่อ งค์ ก ร
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่ดูแลรั บ ผิ ดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีกาหนดลั กษณะงานแผนการ
ปฏิบั ติงานให้ นั กศึกษาเพื่อการประเมินผลการศึ กษา กาหนดเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สั ปดาห์
ต่อเนื่องกัน
Practice as a full- time staff in a workplace of home economics
business for at least consecutive 16 weeks under the supervision of an assigned advisor of
the organization with specified job description and working plan to be evaluated
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
เลขประจาตัวประชาชน
1

นางสาวสุกัญญา จันทกุล
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
อาจารย์

คศ.ม.

3

4

5.

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
x xxxx xxxxx xx x

นายสุริยา เทพิน
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวธนพรรณ
บุณยรัตกลิน
x xxxx xxxxx xx x

นางสมสมร
พรพรรณพิพัฒน์
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

อาจารย์

ผศ.

ผศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562 2563

มนุษยนิเวศศาสตร์/
การพัฒนาครอบครัว
และสังคม
คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
พ.ศ. 2551
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2533

10

10

10

10

คศ.ม.

พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก

12

12

12

12

คศ.บ.

พัฒนาการครอบครัว
และเด็ก

กศ.ม.

ธุรกิจศึกษา

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2544
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2530
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2544

14

14

14

14

ศศ.บ.

การจัดการทั่วไป

ศป.ด.

นฤมิตศิลป์

15

15

15

15

ค.ม.

ศิลปศึกษา

ค.บ.

ศิลปศึกษา และ
อุตสาหกรรมศิลป์

ค.ม.

นิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตร

12

12

12

12

คศ.บ.

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

กศ.บ.

2

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

สถาบันราชภัฏ
มหาสารคาม
พ.ศ. 2535
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2558
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2534
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2525
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2532
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ.2526
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางอภิรัติ โสฬศ
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

คศ.ม.

กศ.บ.

2

นายอารยะ ไทยเที่ยง
x xxxx xxxxx xx x

3

4

5

6

สาขาวิชา/
วิชาเอก
มนุษยนิเวศศาสตร์/
การพัฒนาครอบครัว
และสังคม
ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย

อาจารย์

ศษ.บ.

ศิลปกรรม

นางสาวมานิตย์
แก้ววงษ์ศิริ
x xxxx xxxxx xx x

ผศ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

ค.บ.

คหกรรมศาสตร์

นางสาวดรุณี
โอวจริยาพิทกั ษ์
x xxxx xxxxx xx x

ผศ.

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

กศ.บ.

สุขศึกษา

กศ.ม.

การวัดผลการศึกษา

คศ.บ.

คหกรรมศาสตตร์ศึกษา
-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

กศ.ม.

ศิลปศึกษา

กศ.บ.

ทัศนศิลปศึกษา

นางสาวนิอร
ดาวเจริญพร
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวสุชีรา ผ่องใส
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

อาจารย์

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

10

10

10

10

11

11

11

-

8

8

8

8

มหาวิทยาลัยรามคาแหง 12
พ.ศ. 2545

12

12

12

14

14

14

14

10

10

10

10

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช
พ.ศ. 2550
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2528
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2524
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
พ.ศ. 2545
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
พ.ศ. 2537

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2528
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พ.ศ. 2550
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2544
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
พ.ศ. 2545
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ
ที่
7

8

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวรุ่งฤทัย
ราพึงจิต
x xxxx xxxxx xx x

นายอนุสรณ์ ใจทน
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

วท.ม.

คหกรรมศาสตร์

คศ.บ.

คหกรรมศาสตร์ศึกษา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
คหกรรมศาสตร์

อาจารย์

คศ.ม.

คศ.บ.

9

นายศักรินทร์
หงส์รัตนาวรกิจ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

คศ.ม.

คศ.บ.

10

11

นายกิตติ ยอดอ่อน
x xxxx xxxxx xx x

นางสาวสมปรารถนา
สุขสละ
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

อาจารย์

คศ.ม.

สาขาวิชา/วิชาเอก

คหกรรมศาสตร์ศึกษา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ศึกษา
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
คหกรรมศาสตร์

คศ.บ.

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ธุรกิจงานประดิษฐ์

คศ.ม.

คหกรรมศาสตร์

คศ.บ.

คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
ธุรกิจงานประดิษฐ์

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2553
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
พ.ศ. 2557
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2548
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
พ.ศ. 2557
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
พ.ศ. 2545
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
พ.ศ. 2557
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลพระ
นคร
พ.ศ. 2550
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
พ.ศ. 2556
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลพระ
นคร
พ.ศ. 2549

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

14

14

14

14

15

15

15

15

12

12

12

12

12

12

12

12

8

8

8

8
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3.2.2 อาจารย์ประจา (ต่อ)
ลาดับ
ที่
12

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวพจนีย์
บุญนา
x xxxx xxxxx xx x

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

ผศ.

คศ.ม.

คศ.บ.

13

14

นางสุดจิตร
วรรณโชติ
x xxxx xxxxx xx x
นางสาวสุพรรณิการ์
โกสุม
x xxxx xxxxx xx x

อาจารย์

คศ.บ.

ผศ.

คศ.ม.

คศ.บ.

สาขาวิชา/วิชาเอก

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ.

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2560

2561

2562

2563

คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2537
คหกรรมศาสตร์ศึกษา สถาบัน
อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2527

16

16

16

16

อาหารและโภชนาการ

16

16

16

16

16

16

16

16

สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2529
คหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2546
คหกรรมศาสตร์ศึกษา สถาบัน
อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2541

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้ บั ณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีเข้าไปเพิ่มความชานาญในวิชาชีพ
4.1.2 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์
และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.3 กล้าคิด กล้าปฏิบัติ กล้านาเสนอ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้บังคับบัญชาขั้นต้นได้ (ให้พิจารณาจากแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ของวิชาสหกิจศึกษา)
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การท าโครงงานหรื อ งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น การบู ร ณาการความรู้ วิ ช าชี พ เพื่ อ การ
แก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงาน ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่
กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงานพิเศษ เป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์
ออกแบบ พัฒนาและแก้ปั ญหาได้ โดยการนาหลั กการและทฤษฎี มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันมีขอบเขตโครงงานที่ชัดเจน สามารถทาเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความสามารถในการบูรณาการวิชาต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม มีแนวคิดอย่างเป็นระบบใน
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า และแก้ปัญหาโดยหลักการและเหตุผล ได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 หรือ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นั กศึกษาต้ องผ่ านวิชาการเตรี ยมโครงงาน จัด ทำเค้าโครงเสนออาจารย์ ที่ ปรึ กษาโครงงาน
ดาเนินการตามแผนในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการ
ประเมินโครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ตามหลักการวัด และประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีจิตสานึกในการประกอบธุรกิจ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
และรู้จักให้อภัย มีความภาคภูมิใจ
ในอาชีพของตนเอง
ภาวะผู้นา และการทางานเป็นทีม
ตลอดจนการมีวินัยในตนเอง

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

สอดแทรกในรายวิชา ฝึกปฏิบัติงานนอกห้องเรียน ศึกษาดูงานด้าน
การบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ แ ละเชิ ญ ผู้ ที่ ป ระสบความส าเร็จ
ในวิชาชีพมาเป็นอาจารย์พิเศษ/วิทยากร
ก าหนดให้ มี ร ายวิ ช าซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาต้ อ งท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ฝึ ก ให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งภาวะผู้ น าและการเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ ดี มี ค วาม
รับผิดชอบ รวมทั้ง มีการบันทึกการเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้น
เรี ย นและการน าเสนอของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ สร้ า งวิ นั ย และการกล้ า
แสดงออก
ในรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนต้ อ งส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นั ก ศึ ก ษามี
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ ให้ ค วามรู้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม และข้ อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
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ต้องมีความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาความดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
กาหนดเวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรประเมินจากการทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ คหกรรมศาสตร์
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบั ติในสภาพแวดล้ อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้ เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล
และค้ น หาข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ กั บ ศาสตร์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ใ นการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ
ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจาก
การนาเสนอ รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดีเพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้า ที่
ได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของผู้นา
กลุ่มและ สมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
2.4.2 กลยุ ทธ์ การสอนที่ ใช้ พั ฒนาการเรี ยนรู้ ทั กษะความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั กษะความสั ม พันธ์ร ะหว่ างบุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
2.4.3 กลยุ ทธ์ การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้ านทั กษะความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมู
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ
นาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ
สถิติในการประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นใน
การประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้ อ มู ล
รวมทั้งเพื่อการ สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์
สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิค
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิน จากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผ ลในการเลื อกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชา
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผล
การเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
3.1.2 ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
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3.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอ่านภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
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ทักษะทางปัญญา
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
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ทักษะ
ทางปัญญา
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104

1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

พลวัติทางสังคมและความทันสมัย 
มนุษยสัมพันธ์

ระเบียบวิธวี จิ ยั

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 
อาเซียนศึกษา

สันติศึกษา

การรู้สารสนเทศและการศึกษา
ค้นคว้า

ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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ทักษะ
ทางปัญญา
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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1
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์

กับการพัฒนาตน
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 
GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต

GE2500101 พลศึกษา

GE2500102 ลีลาศ

GE2500103 กีฬาประเภททีม

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล

GE2500105 นันทนาการ


ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ความรู้

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะ
ทางปัญญา

4

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

                   

GE2600102 สถิติเบื้องต้น

                   

GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   
                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากร
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
GE2810102 การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อ
สุขภาพ
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
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GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

86
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวัน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะ
ทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน
(2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
(3) มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
(4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
3.2.2 ความรู้
(1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์
โลก
(2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิช า
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
(3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล
และค้นหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
(2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจคหกร
รมศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ และในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ
(3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดีเพื่อพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและ
หน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะของ
ผู้นากลุ่มและสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม
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3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
และสถิติ ในการประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
(2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จาเป็นใน
การ ประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการ
นาเสนอที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้ อ มูล
รวมทั้งเพื่อการสืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพ
3.2.6 ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ
การเป็นผู้ประกอบการคหกรรมศาสตร์
หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในงานคหกรรมศาสตร์
สัมมนาคหกรรมศาสตร์
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการหลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
การจัดดอกไม้
ปฏิบัติการจัดดอกไม้

    
  
    

  

ทักษะพิสัย

1 2 3 1 2 3

1 2 3
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HE2011101
HE2021101
HE2031101
HE2041101
HE2041102
HE2041403
HE2001301
HE2042101
HE2042102
HE2042103
HE2042104

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

90
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ศิลปประดิษฐ์
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์
การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
การร้อยมาลัย
เศรษฐศาสตร์สาหรับนักคหกรรมศาสตร์
หลักการตลาดเพื่องานคหกรรมศาสตร์
หลักการบริหารงานธุรกิจคหกรรมศาสตร์
การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
พัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ

1











2 3
 
 

 

 


 
 

ความรู้

4 1



 

 


 
 

ทักษะทาง
ปัญญา

2 3 1


 
  




 

 
 

ทักษะพิสัย

2 3 1



  





 





2 3 1 2 3

1 2 3


 
  
 


 
 
  

 


 
 
    
 
 

90

HE2042105
HE2042106
HE2042107
HE2042208
HE2042209
HE2042210
HE2042211
HE2042212
HE2042213
HE2042214

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธธรม

ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 1 2 3 1 2



 











 









   
   

 





   

  
  






  

  
  
  

 
  

  

   
   
 



 


   

ทักษะพิสัย

3
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HE2042215 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
เพื่องานทางคหกรรมศาสตร์
HE2042216 ปฏิบัติการการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์
เพื่องานทางคหกรรมศาสตร์
HE2042317 การควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร์
HE2042318 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในงานคหกรรมศาสตร์
HE2042319 การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
HE2042320 การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมทางคหกรรมศาสตร์
HE2042321 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
HE2042322 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานคหกรรมศาสตร์
HE2042323 หัวข้อเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

 

   




92
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

โครงงานพิเศษทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
อาหารและขนมไทยโบราณ
อาหารว่าง
อาหารประจาภาค
อาหารจานด่วน
อาหารจีน
เครื่องดื่มและไอศกรีม
อาหารเจและมังสวิรัติ
อาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารครัวเย็น
ของหวานสากล

1












ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2
 


 

 


 





 
 







 


 
 

 
 


 


ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

3 1 2 3 1 2 3
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HE2042424
HE2023201
HE2023202
HE2023203
HE2023204
HE2023205
HE2023206
HE2023207
HE2023310
HE2023311
HE2023312

คุณธรรม จริยธธรม

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

93
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึก
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการนาเสนองาน
นวัตกรรมงานประดิษฐ์
การออกแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า
เทคโนโลยีงานถัก
กระบวนการผลิตในธุรกิจงานประดิษฐ์
การประยุกต์ศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
ศิลปะงานผ้าเพื่อการตกแต่ง
การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

1












2












3








4





ความรู้

1










  
  
  

2











ทักษะทาง
ปัญญา

3 1 2 3 1
    

  
    

  




    
 

    
    
  


2









ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

3 1 2 3 1



  



 



 





 
 

2 3

 

 







93

HE2043201
HE2043202
HE2043203
HE2043204
HE2043205
HE2043206
HE2043307
HE2043308
HE2043309
HE2043310
HE2043311

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

94
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งานประดิษฐ์
เครื่องหอมและของชาร่วย
การจัดดอกไม้แบบไทย
เทคนิคการจัดดอกไม้
การแกะสลักเชิงธุรกิจ
ธุรกิจงานดอกไม้
การประยุกต์งานดอกไม้
นวัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
ศิลปะการจัดพาน
ดอกไม้สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์งานใบตอง

1










2










 

3





4





ทักษะทาง
ปัญญา

ความรู้

1





 
 




 

2










3





1





2





3










  
  
  


    

1










2












ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

3 1 2 3 1 2 3
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HE2043412
HE2044201
HE2044202
HE2044203
HE2044204
HE2044305
HE2044306
HE2044307
HE2044308
HE2044309
HE2044310

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

95
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ธุรกิจการรับจัดงาน
จิตวิทยาผู้สูงอายุ
กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับผู้สูงอายุ
ศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
การออกแบบหัตถกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
การจัดสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุ

1










2






3






 

 

ความรู้

4 1










2








ทักษะทาง
ปัญญา

3 1 2 3 1

  
    





    

    
 


 


ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสัย

2 3 1 2 3 1 2 3
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HE2044311
HE2044412
HE2045201
HE2045202
HE2045203
HE2045304
HE2045305
HE2045306
HE2045307

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

96
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ

ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1
การจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

งานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ

สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

การฝึกงานวิชาชีพทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

2

3

 
 
 

4





ความรู้

1

2

 
 
 

ทักษะทาง
ปัญญา

3 1

 
 
 

2 3 1 2

   
   
   

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 1 2

  





ทักษะพิสัย

3 1 2 3
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HE2045408
HE2045409
HE2046401
HE2046402

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ โ ดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ ตามประเด็นการทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยกาหนดให้มีการทวนสอบอย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
2.1.2 น าผลสั ม ฤทธิ์ ข องการเรี ย นรู้ จ ากการทวนสอบเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ สาเร็จการศึกษาในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา โดยการประเมิน
ด้วยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์
2.2.3 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมีผล
การศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครู ให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจั ย อย่ างต่อเนื่ อง โดยผ่ านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิช าเป็นอันดับ แรก การสนับสนุนด้า น
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/
เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการเรียนการสอน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดเห็นกับคณาจารย์อื่น
หรือผู้ชานาญการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการ
บริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรในภาพรวมของมหาวิทยาลั ย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริห าร
หลักสูตรในระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสู ตรทาหน้ าที่
บริ ห ารหลั ก สู ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ 1) คุ ณธรรม จริ ยธรรม 2) ความรู้ 3) ทั กษะทางปั ญญา 4) ทั กษะความสั มพั นธ์ ระหว่ างบุ คคล
และความรั บผิ ดชอบ 5) ทั กษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจาทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รั บทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับ หรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการ
เรียนในหลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน
และมีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
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4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิ ตบัณฑิตจึงมี
การกาหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กาหนด นอกจากนั้นยังจัดทา
ระบบการบริหารอาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้า
มามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มหาวิท ยาลัย ให้ค วามสาคัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื่อ ให้ต อบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิท ยาลั ย และบริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงของสั ง คม มี ก ระบวนการทบทวนและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยคานึง ถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรี ยนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการดอกไม้สด ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์ และได้จัดทาแผนเพิ่มห้องปฏิบั ติการเคหะ
บริบาลในแผนปฏิบัติราชการของคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มี รายละเอี ย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน การเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล การ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน
มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

102
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนัก ศึก ษา โดยระบบประเมินการเรีย นการสอนออนไลน์ และบัณ ฑิต ที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
บันทึกข้อตกลงความตกลงความร่วมมือ
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

ภาคผนวก

104

105

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

123

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน

124

125

126

127

128

129

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ

132

133
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีหมวดวิชาเฉพาะ
ลำดับ

หน่วยกิต
รวม
หลักกำรสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3
หลักกำรประกอบอำหำรและโภชนำกำร
3
กำรเป็นผู้ประกอบกำรคหกรรมศำสตร์
3
หลักกำรวิชำชีพคหกรรมศำสตร์
3
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยในงำนคหกรรมศำสตร์
3
หลักศิลปะเพื่องำนคหกรรมศำสตร์
2
กำรจัดดอกไม้
1
ศิลปประดิษฐ์
1
กำรจัดกำรทรัพยำกรครอบครัวและชุมชน
3
เศรษฐศำสตร์สำหรับนักคหกรรมศำสตร์
3
หลักกำรตลำดเพื่องำนคหกรรมศำสตร์
3
หลักกำรบริหำรงำนธุรกิจคหกรรมศำสตร์
3
พัฒนำกำรมนุษย์และสังคมผู้สูงอำยุ
3
กำรออกแบบคอมพิวเตอร์กรำฟิก
1
เพื่องำนคหกรรมศำสตร์
กำรควบคุมคุณภำพในงำนคหกรรมศำสตร์
2
กำรบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรมศำสตร์
3
กำรดำเนินธุรกิจขนำดย่อมทำงคหกรรมศำสตร์
3
กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3
พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงำนคหกรรมศำสตร์
3
หัวข้อเฉพำะทำงด้ำนคหกรรมศำสตร์
2
รวม
51
รหัส/รำยวิชำ

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

HE2011101
HE2021101
HE2031101
HE2041101
HE2041102
HE2042101
HE2042103
HE2042105
HE2042107
HE2042209
HE2042210
HE2042211
HE2042214
HE2042215

15
16
17
18
19
20

HE2042317
HE2042319
HE2042320
HE2042321
HE2042322
HE2042323

หน่วยกิต
ทฤษฎี
3
2
3
3
3
2
1
1
3
3
3
3
3
1

หน่วยกิต
ปฏิบัติ
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
3
3
3
2
50

0
0
0
0
0
0
1
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รหัส/รำยวิชำ
HE2041403
HE2001301
HE2042102
HE2042104
HE2042106
HE2042208
HE2042212
HE2042213
HE2042216
HE2042318
HE2042424
HE2046401

สัมมนำคหกรรมศำสตร์
กำรเตรียมควำมพร้อมสหกิจศึกษำ
ปฏิบัติกำรหลักศิลปะเพื่องำนคหกรรมศำสตร์
ปฏิบัติกำรจัดดอกไม้
ปฏิบัติกำรศิลปประดิษฐ์
กำรร้อยมำลัย
กำรแกะสลักผักผลไม้และงำนใบตอง
ดอกไม้ประดิษฐ์
ปฏิบัติกำรออกแบบกรำฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องำนคหกรรมศำสตร์

ปฏิบัติกำรควบคุมคุณภำพในงำนคหกรรมศำสตร์
โครงงำนพิเศษทำงกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
สหกิจศึกษำทำงกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
รวม
หมำยเหตุ : นักศึกษำต้องเลือกเรียนรำยวิชำปฏิบัติในกลุ่มวิชำชีพเลือกไม่น้อยกว่ำ 7 หน่วยกิต

หน่วย หน่วย หน่วย
กิต
กิต
กิต
รวม ทฤษฎี ปฏิบตั ิ
2
0
2
1
0
1
1
0
1
2
0
2
2
0
2
3
0
3
3
0
3
3
0
3
2
0
2
1
0
1
3
0
3
6
0
6
29
0
29

ภาคผนวก ง
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
1.วัตถุประสงค์
1 . 2 . 1 เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ บั ณ ฑิ ต มี คุ ณ ธ รรม
หลักสูตร
จริ ย ธรรม และมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าชี พ คหกรรม
ศาสตร์
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความชานาญ
ด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ มี ทั ก ษะ
ในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ส ามารถบู รณาการ
องค์ความรู้ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ให้ก้าวหน้า สามารถ
ปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นาทางคหกรรม
ศาสตร์ในการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีอันดีงาม

2. โครงสร้าง
หลักสูตร

หน่วยกิตรวม
135
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
หมวดวิชาเฉพาะ
97
หมวดวิชาเลือกเสรี
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม
ระเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตระหนั ก ใน
จรรยาบรรณวิช าชีพ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ และ
สั งคม ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี แ ละ
ศิลปวัฒนธรรม
1. 2. 2 เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้ ท า ง
ภาคทฤษฎี แ ละทั ก ษะปฏิ บั ติ ใ นงานฝี มื อ ทาง
คหกรรมศาสตร์ ให้สามารถบูรณาการความรู้เพื่อ
เพิ่มผลผลิ ตและคุ ณภาพของงานให้ ก้ าวทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีอิสระทางความคิ ด
คิ ด เป็ น ท าเป็ น สร้ า งงานวิ จั ย และพั ฒ นาองค์
ความรู้ ใ ห้ ก้ า วหน้ า สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
1. 2. 4 เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม ส น ใ จ
ใฝ่ รู้ และสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ในการสื่ อ สารวางแผนปฏิ บั ติ ง าน วิ เ คราะห์
ประเมินผลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
1.2.5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นาและ
ผู้ร่วมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถใน
การบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมอย่างเหมาะสม
หน่วยกิตรวม
131 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
95 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3. รายวิชาที่มี 07- 111-102 หลักการสิ่งทอและครื่องนุ่งห่ม
การปรับปรุง 3(3-0-6) Principles of Textiles and
Clothing
ความรู้พื้นฐานด้านเส้นใยสิ่งทอ คุณสมบัติและ
ลั ก ษณะของผ้ า ชนิ ด ต่ า งๆ การเลื อ กซื้ อ การ
น าไปใช้ การซ่ อ มแซมและการดู แ ลรั ก ษา
เครื่องนุ่งห่ม
07-311-101 หลั ก การประกอบอาหารและ
โภชนาการ 3(2-2-5) Principles of Cookery
and Nutrition
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประกอบอาหารและ
โภชนาการ อาหารหลั ก 5 หมู่ แ ละสารอาหาร
การกาหนดรายการอาหาร ตารับอาหาร การเลือก
ซื้อและการเก็บ รั กษาวัตถุดิบ การเตรียมวั ตถุ ดิ บ
และการประกอบอาหารอย่ า งสงวนคุ ณ ค่ า ทาง
โภชนาการ
07-511-101 การประกอบธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6) Introduction to Business
Operation
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ แนวคิ ดและการ
จั ดการทางธุรกิจ การเลื อกทาเลที่ตั้ง การจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การเลือกใช้กลยุทธ์ส่วนประสม
ทางการตลาดในธุ ร กิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ประกอบการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2011101 หลักการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
3(3-0-6) Principles of Textiles and
Apparel
ความรู้ทั่วไปของเส้นใยและสิ่งทอ ลักษณะ
และสมบัติของผ้า การตกแต่งสาเร็จ การนาไปใช้
ประโยชน์ การดูแลรักษาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
HE2021101 หลั ก การประกอบอาหารและ
โภชนาการ 3(2-3-4)
Principles of Cookery and Nutrition
อาหารและสารอาหาร การกาหนดรายการ
อาหาร การเลือกซื้อวัตถุดิบอาหาร การใช้ความ
ร้อนในการประกอบอาหาร การประกอบอาหาร
ตามตารับ

HE2031101 การเป็นผู้ประกอบการ
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
Home Economics Entrepreneurship
คุ ณ ลั ก ษณะผู้ ป ระกอบการ การวิ เ คราะห์
สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ หลักการบริหารจัดการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หลักเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการตลาดธุรกิจออนไลน์ จรรยาบรรณ
สาหรับผู้ประกอบการด้านคหกรรมศาสตร์
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07-611-102 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6) Principles of Home Economics
Profession
นิ ย าม ปรั ช ญา ขอบข่ า ยและประโยชน์ ข อง
คหกรรมศาสตร์ หลักการงานอาชีพในสายวิชาผ้ า
และเครื่ อ งแต่ ง กาย อาหารและโภชนาการ
พั ฒ นาการครอบครั ว บ้ า นและศิ ล ปะสั ม พั น ธ์
แนวโน้มของเทคโนโลยีงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
การวิเคราะห์ งานอาชีพ กระบวนการเข้าสู่ อาชี พ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ
การประกอบอาชีพให้ประสบความสาเร็จ
07-011-30 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1) Preparation for Co-operative
Education
ปฏิบั ติการเตรี ยมความพร้อมก่อนออกสหกิ จ
ศึกษา ความหมาย ความสาคัญ ความเป็นมาและ
พัฒนาการสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติ งานใน
สถานประกอบการ วิ ธี เ ขี ย นรายงานและการ
นาเสนอรายงานสหกิจศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2041101 หลักการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
3(3-0-6) Principles of Home Economics
Profession
วิ วั ฒ นาการทางคหกรรมศาสตร์ ขอบข่ า ย
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ การจัดการงานคหกรรม
ศาสตร์ การประกอบอาชีพในงานคหกรรมศาสตร์
การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ง านคหกรรมศาสตร์
คุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคม

07-611-104 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
3(2-2-5) Principles of Art in Home
Economics
สุ นทรี ยศาสตร์ และการรั บรู้ ทางศิ ลป ะ
ประวั ติ ศาสตร์ ศิ ล ปะที่ เกี่ ย วข้ องกั บงานคหกรรม
ศาสตร์ หลั กการจั ด องค์ ป ระกอบศิ ล ป์ และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อประยุกต์ในงานคหกรรม
ศาสตร์

HE2042101 หลักศิลปะเพื่องานคหกรรมศาสตร์
2(2-0-4) Principles of Art for Home
Economics
สุ น ทรี ย ศาสตร์ แ ละการรั บ รู้ ท างศิ ล ปะ
ประวัติศาสตร์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรม
ศาสตร์ ส่ ว นประกอบทางศิ ล ปะ หลั ก การจั ด
องค์ประกอบศิลป์ ทฤษฎีสี จิตวิทยาการใช้สี และ
การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ นงาน
คหกรรมศาสตร์

HE2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา 1(0-2-1) Preparation for
Co-operative Education
กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถาน
ประกอบการและการสมัครงาน การสั มภาษณ์
งานอาชี พ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ กฎหมาย
แรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ
และความปลอดภัย การเขียนรายงานและการ
นาเสนองาน
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HE2042102 ปฏิ บั ติ การหลั กศิ ลปะเพื่ อ งาน
คหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1) Practice in
Principles of Art for Home Economics
ปฏิบัติการใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ ส่วนประกอบ
ทางศิลปะ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้สี
และการออกแบบสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปะเพื่ อ
ประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์

07-612-102 การจัดดอกไม้ 3(1-4-4)
Flower Arrangement
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ หลักเกณฑ์
ในการจั ด ดอกไม้ การจั ด ดอกไม้ รู ป แบบต่ า งๆ
ตามสมัยนิยม หลักการเลือกซื้อดอกไม้ ใบไม้ วัสดุ
ตกแต่ ง การเก็ บ รั ก ษาและการถนอมดอกไม้
การออกแบบและประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
โอกาส

HE2042103 การจัดดอกไม้ 1(1-0-2)
Flower Arrangement
หลั ก การจั ด ดอกไม้ หลั ก ศิ ล ปะที่ เ กี่ ย วกั บ
การจัดดอกไม้ ประวัติการจัดดอกไม้ รูปแบบ การ
จั ด ดอกไม้ ประเภทของดอกไม้ ใบไม้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ การดูแลรักษา และการยืดอายุดอกไม้
ใบไม้

HE2042104 ปฏิบัติ การจัดดอกไม้ 2(0-4-2)
Practice in of Flower Arrangement
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการจั ด ดอกไม้
การประดิ ษ ฐ์ ข องตกแต่ ง ในงานการจั ด ดอกไม้
การจัดเตรียมและการดูแ ลรัก ษาดอกไม้ ใบไม้
การจั ด ดอกไม้ พื้ น ฐาน การจั ด ดอกไม้ รู ป แบบ
สากล และการจัดดอกไม้ในโอกาสต่างๆ
07-612-106 ศิลปประดิษฐ์
HE2042105 ศิลปประดิษฐ์ 1(1-0-2)
3(1-4-4) Art and Craft
Art and Craft
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปประดิ ษ ฐ์ การประดิ ษ ฐ์
ศิ ล ปประดิ ษ ฐ์ งานเย็ บ งานปั ก งานถั ก
เครื่ อ งใช้ แ ละเครื่ อ งประดั บ ตกแต่ ง ประเภท งานดอกไม้สด งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานใบตอง
งานแกะสลักผักและผลไม้
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งานเย็บ งานปัก งานถัก งานดอกไม้สด งานดอกไม้ HE2042106 ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์
ประดิษฐ์ งานใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม้
2(0-4-2) Practice in of Art and Craft
ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ แ ล ะ
เครื่องประดับตกแต่ง ประเภทงานเย็บ งานปัก
งานถั ก งานดอกไม้ ส ด งานดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์
งานใบตอง งานแกะสลักผักและผลไม้
07-612-101 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
HE2042107 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
3(3-0-6) Family Resources Management และชุมชน 3(3-0-6) Family and Community
ความหมาย ประเภทและความส าคั ญ ของ Resources Management
ทรั พ ยากรครอบครั ว การตั ด สิ น ใจ หลั ก และ
ทรัพยากรครอบครัวและชุมชน หลักการและ
กระบวนการจั ด การทรั พ ยากรครอบครั ว เวลา กระบวนการจั ด การทรั พ ยากรครอบครั ว และ
แรงงาน การเงิน และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากร ชุ ม ชน หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการจั ด การ
อย่ างรู้ คุณค่าและยั่ ง ยื น การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้ อ ม ทรั พ ยากร การวิ เ คราะห์ ปรั บ ปรุ ง แก้ ปั ญ หา
การจั ด การทรั พ ยากรครอบครั ว ในสถานการณ์ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน
ต่างๆ
การตั ด สิ น ใจการใช้ ท รั พ ยากรครอบครั ว และ
ชุมชน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

07-612-107 การร้อยมาลัย
3(1-4-4) Garland Weaving
ประวัติความเป็น มาและความหมายของงาน
มาลัย วัสดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบของมาลัย เทคนิค
การร้อยมาลัย การประยุกต์งานมาลัยให้เหมาะสม
กับวัสดุท้องถิ่น คุณค่าของงานมาลัย การเก็บรักษา
คุณภาพของงานมาลัย

HE2042208 การร้อยมาลัย 3(0-6-3)
Garland Weaving
ปฏิบัติการร้อยมาลัยประเภทต่างๆ ส่วนประกอบ
ของมาลัย การเลือก การเตรียม การใช้วัสดุอุปกรณ์
กระบวนการร้อยมาลัย การออกแบบมาลัย ลวดลาย
มาลัย เทคนิคในการร้อยมาลั ย การประยุกต์ใช้วัสดุ
และการนางานมาลัยไปใช้ตามความเหมาะสม การเก็บ
รักษาคุณภาพงานมาลัย
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07-612-108 เศรษฐศาสตร์สาหรับนักคหกรรม
ศาสตร์ 3(3-0-6) Economics for Home
Economists
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ อุ ป สงค์
อุ ป ทานและความยื ด หยุ่ น ทฤษฎี พ ฤติ ก รรม
ผู้ บ ริ โ ภค ทฤษฏีการผลิ ต การกาหนดราคาและ
ผลผลิตในตลาด รูปแบบต่างๆ รายได้ประชาชาติ
การเงิ น การธนาคาร การคลั ง และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ
07-612-207 หลักการตลาดเพื่ อ งานคหกรรม
ศาสตร์ 3(3-0-6) Principles of Marketing
for Home Economics
ลักษณะและขอบเขตการตลาด กระบวนการ
เลื อ กตลาดเป้ า หมาย พฤติ ก รรมการซื้ อ ของ
ผู้บริโภค ระบบฐานข้อมูลทางการตลาดและวิจัย
ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด
07-612-209 หลักการบริหารงานธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Principles of
Home Economics Business Administation
คุณลักษณะและหน้าที่สาคัญของผู้ประกอบการ
ทางด้านธุร กิจ คหกรรมศาสตร์ในการบริห ารงาน
องค์ ก ร การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การวางแผนระดั บ ธุ ร กิ จ และระดั บ องค์ ก ร การ
ตั ด สิ น ใจ และการบริ ห ารโครงการ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมขององค์กร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2042209 เศรษฐศาสตร์สาหรับนักคหกรรม
ศาสตร์ 3(3-0-6) Economics for Home
Economists
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทานและ
ความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฏีการ
ผลิ ต การกาหนดราคาและผลผลิ ตในตลาดรูปแบบ
ต่างๆ รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลัง
และการพัฒนาเศรษฐกิจ
HE2042210 หลักการตลาดเพื่องาน
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Principles of
Marketing for Home Economics
ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ข อ ง ก า ร ต ล า ด
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค กระบวนการเลือก
ตลาดเป้าหมาย ระบบสารสนเทศทางการตลาด
และส่วนประสมทางการตลาด
HE2042211 หลักการบริหารงานธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Principles of
Home Economics Business
Administration
ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจคหกรรมศาสตร์
การบริ ห ารงานองค์ ก ร การจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ
การวางแผนระดั บ ธุ ร กิ จ และระดั บ องค์ ก ร
การตัดสิ นใจ การบริห ารโครงการ การบริห าร
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร
กฎหมายเพื่อธุรกิจคหกรรมศาสตร์
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-613-223 การแกะสลั ก ผั ก ผลไม้ แ ละงาน
ใบตอง 3(1-4-4) Fruit Vegetable Carving
and Banana Leaf Crafting
การปอก-คว้ าน การแกะสลั ก ผั ก และผลไม้
การประดิษฐ์ภาชนะจากใบตอง เพื่อนาไปจัดตกแต่ง
อาหาร โต๊ะอาหารและสถานที่ตามโอกาส

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2042212 การแกะสลักผักผลไม้และงาน
ใบตอง 3(0-6-3) Fruit Vegetable Carving
and Banana Leaf Crafting
ปฏิ บั ติ ก ารแกะสลั ก ลายพื้ น ฐาน การปอก
คว้ า นผลไม้ การแกะสลั ก ผั ก ผลไม้ อ ย่ า งง่ า ย
การพับกลีบใบตอง การประดิษฐ์ภาชนะใบตอง
และเครื่องใช้จากใบตอง

07-612-211 ดอกไม้ประดิษฐ์ 1
3(1-4-4) Artificial Flowers 1
ความรู้ทั่วไปในการประดิษฐ์ดอกไม้ วัสดุและ
อุปกรณ์ ประเภทและการเลื อกใช้สี เทคนิคการ
ระบายสีดอกไม้ประดิษฐ์ การทาแบบตัด การจัด
องค์ประกอบ รูปแบบการจัด การประดิษฐ์ดอกไม้
เลียนแบบธรรมชาติ

HE2042213 ดอกไม้ประดิษฐ์ 3(0-6-3)
Artificial Flower
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบและการท าแบบตั ด
ประเภทดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ การเลื อ กใช้ สี แ ละ
เทคนิ ค การระบายสี ด อกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ วิ ธี ก าร
ประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ การจั ด องค์ ป ระกอบและ
รูปแบบการจัดดอกไม้ประดิษฐ์

07-613-319 คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก เพื่ อ การ
อ อ ก แ บ บ ง า น ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 3 ( 1 - 4 - 4 )
Computer Graphics for Home Economics
Design
การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ การ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ
งานคหกรรมศาสตร์ การประยุกต์และสร้างสรรค์
การใช้โปรแกรมกราฟิกในงานคหกรรมศาสตร์

HE2042215 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อ
งานคหกรรมศาสตร์ 1(1-0-2)
Computer Graphics Design for Home
Economics
การออกแบบกราฟิ กและคอมพิ วเตอร์ กราฟิ ก
องค์ประกอบของการออกแบบ ประเภทคุณลักษณะ
กราฟิก คุณสมบัติของไฟล์ภาพกราฟิก ประเภทของ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ กราฟิ กเพื่ อการออกแบบ
คาศัพท์คอมพิวเตอร์กราฟิก สีและแสงเงา เทคนิคการ
ใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2042216 ปฏิ บั ติ ก ารการออกแบบกราฟิก
ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ งานคหกรรมศาสตร์
2(0-4-2) Practice in Computer Graphic
Design for Home Economics
การใช้งานเครื่องมือโปรแกรมออกแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ ปรับแต่งสีและแสงเงาของรูปภาพ
การตกแต่งภาพ สร้างและปรับแต่งชิ้นงานหลาย
มิ ติ การแปลงไฟล์ เ พื่ อ ใช้ ใ นงานออกแบบ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมเพื่ อ ออกแบบงานทาง
คหกรรมศาสตร์

07-612-105 การควบคุมคุณภาพในงาน
คหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) Quality Control
in Home Economics
หลั ก การของก าร คว บคุ ม คุ ณ ภ า พ และ
ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและทาง
เคมี ส าหรั บ งานศิ ล ปประดิ ษ ฐ์ แ ละงานประดิ ษ ฐ์
ทางคหกรรมศาสตร์ ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์รายงานผลทางสถิติ

HE2042317 การควบคุมคุณภาพในงาน
คหกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) Quality Control
in Home Economics
การควบคุมคุณภาพและปฏิบัติการตรวจวัด
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี สาหรับงาน
ศิลปประดิษฐ์ทางคหกรรมศาสตร์ หลักการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์
ผลทางสถิติ
HE2042318 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ในงานคหกรรมศาสตร์ 1(0-2-1)
Laboratory Study of Quality Control
in Home Economics
ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพทางกายภาพและ
ทางเคมีส าหรับงานศิล ปประดิษฐ์ ทางคหกรรม
ศาสตร์ ทั ก ษะการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท าง
วิทยาศาสตร์ การรายงานผลทางสถิติ

145
รายการ

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-612-212 การบัญชีเพื่อธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ 3(3-0-6) Accounting for Home
Economics Business
หลักและวิธีการบัญชีของกิจการทางด้านธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์และบันทึกรายการ
ตามหลักบัญชีคู่ การใช้สมุดรายวันขั้นต้น การผ่าน
ร า ย ก า ร ไ ป บั น ทึ ก ใ น บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท
การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี เ มื่ อ สิ้ น งวดบั ญ ชี การแก้ ไ ข
ข้อผิดพลาดทางบัญชี การปิดบัญชี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2042319 การบัญชีเพื่อธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Accounting for
Home Economics Business
การบัญชีของกิจการทางด้านธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ การวิเคราะห์และบันทึกรายการตามหลัก
บั ญ ชี คู่ สมุ ด รายวั น ขั้ น ต้ น บั ญ ชี แ ยกประเภท
การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี

07-612-313 การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมทางค
หกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Small Business
Operation for Home Economics
ความหมาย ลั ก ษณะและความส าคั ญ ของ
ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ รู ป แบบการ
จั ด ตั้ ง และการบริ ห ารส่ ว นต่ า งๆในด าเนิ น ธุ ร กิ จ
การผลิต การเงิน การบัญชี ทรัพยากรมนุษย์ และ
การตลาด
07-612-315 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6) Customer Behavior
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ปั จ จั ย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา
ปั จ จั ย ทางสั ง คม กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผู้ บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคทาง
การตลาด

HE2042320 การดาเนินธุรกิจขนาดย่อมทาง
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Small Business
Operation for Home Economics
ธุ ร กิ จ ข น า ด ย่ อ ม แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ การบริ ห าร
การผลิ ต การเงิ น การบั ญ ชี ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
การตลาดในธุรกิจขนาดย่อม
HE2042321 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6) Analysis of Customer Behavior
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค ปั จ จั ย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา
ปั จ จั ย ทางสั ง คม กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของ
ผู้ บริโ ภค การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้ บ ริโ ภคทาง
การตลาด
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-612-316 พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นงาน
ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 3( 2- 2- 5) Electronic
Commerce in Home Economics
องค์ ป ระกอบและกระบวนการ การจั ด ท า
ระบบให้บริการพาณิชย์ อิเล็ กทรอนิกส์ กฎหมาย
การท าธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบความ
มั่ น คงและความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สารสนเทศ
หลั กการพัฒ นาโปรแกรมพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิก ส์
สาหรับงานคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2042322 พาณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ น
งานคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Electronic
Commerce in Home Economics
องค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการ
ตลาดพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลั ก การพั ฒ นา
ร้านค้าออนไลน์ การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ระบบ
การช าระเงิ น ออนไลน์ ระบบการขนส่ ง สิ น ค้ า
ส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ ม กฎหมายพาณิ ช ย์
อิเล็คทรอนิกส์ของไทย การใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคง
ปลอดภัย

0 7 - 6 1 2 - 4 1 8 โ ค ร ง ง า น พิ เ ศ ษ ท า ง ก า ร
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(1-4-4)
Special Project for Home Economics
Business Administration
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ปัญหาหรือ
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์ อย่างเป็น
ระบบ ด าเนิ น การออกแบบทดลองเพื่ อ พั ฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์ วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปผลและนาเสนอ
ผลงาน

HE2042424 โ ค ร ง ง า น พิ เ ศ ษ ท า ง ก า ร
บริ ห ารธุ รกิ จ ค หกรรมศ าสตร์ 3(0-6-3)
Special Project in Home Economics
Business Administration
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ปัญหาหรือ
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานคหกรรมศาสตร์อย่าง
เป็นระบบ ดาเนินการออกแบบทดลองเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและนาเสนอ
ผลงาน
HE2043201 การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องขวัญ
ของที่ ร ะลึ ก 3(0-6-3) Development of
Souvenir Products
ปฏิบัติการเลื อกใช้วัส ดุแ ละอุ ป กรณ์ใ นการ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง ข วั ญ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก
การออกแบบและพั ฒ นาสิ น ค้ า ของขวั ญ ของที่
ระลึ ก ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ รู ป แบบ โอกาส
สมัยนิยม และแนวทางอาชีพธุรกิจสินค้าของขวัญ
ของที่ระลึก

07-613-321 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องขวั ญ
ของที่ ร ะลึ ก 3(1-4-4) Gift and Souvenir
Product Development
ความหมาย ประเภทผลิตภัณฑ์ ของขวัญของ
ที่ระลึก วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาพัฒนาเป็นชิ้นงาน
การออกแบบและการประดิ ษ ฐ์ ข องขวั ญ ของที่
ระลึ กให้ เหมาะสมกับ วัส ดุ โอกาสและสมัยนิยม
แนวทางในการดาเนินธุรกิจของขวัญของที่ระลึก
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07-613-214 การออกแบบงานประดิ ษ ฐ์ จ าก
วั ส ดุ พื้ น บ้ า น 3 ( 1 - 4 - 4 ) Local Product
Design
ความรู้เกี่ยวกับวัสดุพื้นบ้าน การออกแบบงาน
ประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ พื้ น บ้ า น การพั ฒ นา รู ป แบบ
การประยุกต์งานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน และ
การผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2043204 การออกแบบงานประดิษฐ์จาก
วัสดุพื้นบ้าน 3(0-6-3)
Craft Design from Local Materials
ปฏิ บัติการออกแบบประดิ ษฐ์ ง านประดิ ษ ฐ์
จากวั ส ดุ พื้ น บ้ า น การประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นา
รูปแบบงานประดิษฐ์จากวัสดุพื้นบ้าน และการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นบ้าน

07-613-215 ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากผ้า
3(1-4-4) Craft Products from Fabrics
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ง า น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ จ า ก ผ้ า
การออกแบบ การประดิ ษ ฐ์ เครื่ อง ใ ช้ แ ล ะ
เครื่องประดับจากผ้า การตัดปะ การใช้ผ้าเฉลียง
การเย็บสัก การจับสม็อค การคัทเวิร์ค
07-613-218 ผลิตภัณฑ์งานถัก
3(1-4-4) Knitting Product
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นการถั ก
ประเภทของการถัก การออกแบบการถัก การถัก
เครื่ อ งใช้ การถั ก เครื่ อ งประดั บ และการถั ก
ของขวัญของที่ร ะลึ ก แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดผลิตภัณฑ์งานถัก
07-613-317 กระบวนการผลิ ต ในธุ ร กิ จ งาน
ประดิษฐ์ 3 (3-0-6) Manufacturing Process
in Craft Products Business
ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต การวางแผน
รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ์ในเชิงอุตสาหกรรม
การจั ดสถานที่ตั้งและสภาพโรงงาน การควบคุม
คุ ณ ภาพระบบการผลิ ต วิ เ คราะห์ ปั ญ หา ปั จ จั ย
ทั่ ว ไปที่ มี ผ ลต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ งานประดิ ษ ฐ์
มาตรฐานการผลิตที่ตลาดยอมรับ

HE2043205 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ง านประดิ ษ ฐ์ จ ากผ้า
3(0-6-3) Craft Products from Fabrics
ปฏิบัติการออกแบบการประดิ ษฐ์ เ ครื่ อ งใช้
และเครื่องประดับจากผ้า เทคนิคการตัดปะ การ
ใช้ผ้าเฉลียง การเย็บสัก การต่อผ้า
HE2043206 เทคโนโลยีงานถัก 3(0-6-3)
Technology for Knitting Work
ปฏิบัติการออกแบบการถัก การถักเครื่องใช้
การถักเครื่องประดับ และการถักของขวัญของที่
ระลึก แนวโน้มความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์
งานถัก
HE2043307 กระบวนการผลิ ต ในธุ ร กิ จ งาน
ประดิษฐ์ 3(3-0-6) Manufacturing Process
in Craft Products Business
กระบวนการผลิตและการวางแผน รูปแบบ
การผลิตงานประดิษฐ์ในเชิงอุตสาหกรรม การจัด
สถานที่ตั้งและสภาพโรงงาน การควบคุมคุณภาพ
ระบบการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยทั่วไปที่มี
ผลต่อการดาเนินธุรกิจงานประดิษฐ์ มาตรฐาน
การผลิตที่ตลาดยอมรับ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-613-318 ศิลปประยุกต์
3(1-4-4) Applied Art
ค วามหมายแ ละความส าคั ญ ของศิ ล ป
ประยุกต์ ปรัชญาและทฤษฏีในการออกแบบสอง
และสามมิติ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ รูปแบบและ
วิธีการประยุกต์ศิลปะในงานประดิษฐ์ การประยุกต์
ศิลปะไทยในงานคหกรรมศาสตร์
07-613-217 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
งานประดิษฐ์ 3(1-4-4)Design and
Development of Craft Products
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ องค์ประกอบของ
การออกแบบ สภาพปัญหาผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
กระบวนการพั ฒ นาและผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐาน สนองความต้องการของผู้บริโภค

07-613-320 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ 3(1-4-4) Craft Package
Technology
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลื อกใช้
วั ส ดุ แ ละการตกแต่ ง หี บ ห่ อ บรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
การออกแบบ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต ามมาตรฐานสากล
การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี บ รรจุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ งาน
ประดิษฐ์
07-613-220 เครื่องหอมและของชาร่วย
3(1-4-4) Scented Articles and
Souvenirs
ความหมาย ประวัติ ประเภทของเครื่องหอม
ของชาร่วย หลักการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
กระบวนการและวิ ธี ก ารผลิ ต การออกแบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2043308 การประยุกต์ศิลปะเพื่องาน
คหกรรมศาสตร์ 3(0-6-3)
Art Application for Home Economics
พัฒนาการการประยุกต์ศิลปะในงานคหกรรม
ศาสตร์ เทคนิคการใช้สี การออกแบบลวดลาย
ผลิตภัณฑ์ การวาดภาพเพื่อการออกแบบการจัด
ดอกไม้ การประยุ ก ต์ ศิ ล ปะไทยและศิ ล ปะ
พื้นบ้านเพื่องานคหกรรมศาสตร์
HE2 0 4 3 3 1 1 ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 3(0-6-3) Design and
Development of Craft Products
ปฏิบัติการในการเลื อกวั ส ดุ อุ ปกรณ์ที่ ใ ช้ ใ น
งานประดิ ษ ฐ์ องค์ ป ระกอบของการออกแบบ
ส ภ า พ ปั ญ ห า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ง า น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
กระบวนการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค
HE2043412 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์งาน
ประดิษฐ์ 3(0-6-3) Craft Package
Technology
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุและการตกแต่งหีบห่อ
การบรรจุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
ตามมาตรฐานสากล การประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์เพื่องานประดิษฐ์
HE2044201 เครื่องหอมและของชาร่วย
3(0-6-3) Scented Articles and Souvenirs
ปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ
ผลิ ต การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพรรณไม้ ห อมมา
ประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น เครื่ อ งหอม การออกแบบและ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประดิษฐ์เครื่องหอมและของ ประดิษฐ์ของชาร่วยในโอกาสต่าง ๆ แนวทางการ
ช าร่ ว ย การประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นโอกาสและสมั ย นิ ย ม จัดจาหน่าย
แนวทางการจัดจาหน่าย
07-613-221 การจัดดอกไม้แบบไทย
3(1-4-4) Thai Flower Arrangement
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ดอกไม้ แ บบไทย
หลั ก การเลื อ กวั ส ดุ อุ ป กรณ์ การเก็ บ รั ก ษางาน
ดอกไม้ ขั้นตอนประดิษฐ์และการจัดดอกไม้แบบ
ไทยในประเพณี นิ ย ม การประยุ ก ต์ รู ป แบบให้
เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม
07-613-324 เทคนิคการจัดดอกไม้
3(1-4-4) Flower Arrangement Techniques
หลั ก การจั ด ดอกไม้ การประยุ ก ต์ วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การตกแต่ ง ในงานดอกไม้ การ
ออกแบบ สร้างสรรค์งานดอกไม้ เทคนิคการจัด
ดอกไม้แบบผสมผสานและร่วมสมัย การเก็บรักษา
คุณภาพของงานดอกไม้
07-612-210 การแกะสลักเชิงธุรกิจ
3(1-4-4) Commercial Carving
การออกแบบงานแกะสลั ก การเลื อ กใช้ วั ส ดุ
อุปกรณ์ เทคนิคการแกะสลักวัสดุต่างๆ ประยุกต์
งานแกะสลั ก ให้ เ หมาะสมกั บ วั ส ดุ แ ละสมั ย นิ ย ม
การจัดแสดงงานแกะสลัก การคานวณต้นทุนและ
ก าหนดราคาขาย การเก็ บ รั ก ษาคุ ณ ภาพงาน
แกะสลักเพื่อการจัดจาหน่าย

HE2044202 การจัดดอกไม้แบบไทย
3(0-6-3) Thai Flower Arrangement
ปฏิ บั ติ ก ารเลื อ กใช้ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ แ บบไทยลั ก ษณะต่ า ง ๆ หลั ก
ศิลปะในการออกแบบสร้างสรรค์งานดอกไม้แบบ
ไทยในประเพณีต่าง ๆ การประยุกต์รูปแบบให้
เหมาะสมกับสมัยนิยม
HE2044203 เทคนิคการจัดดอกไม้
3(0-6-3) Flower Arrangement Techniques
ปฏิ บั ติ ก ารประยุ ก ต์ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การ
ตกแต่งในงานดอกไม้ การออกแบบสร้างสรรค์
งานดอกไม้ เทคนิคการจัดดอกไม้แบบผสมผสาน
และร่ ว มสมั ย การเก็ บ รั ก ษาคุ ณ ภาพของงาน
ดอกไม้
HE2044204 การแกะสลักเชิงธุรกิจ 3(0-6-3)
Commercial Carving
ปฏิบัติการการแกะสลักผักผลไม้ การแกะสลัก
วั ส ดุ อื่ น ๆ การแกะสลั ก เชิ ง ธุ ร กิ จ รู ป แบบต่ า งๆ
การออกแบบงานแกะสลักเชิงธุรกิจ การนาเสนอ
ผลงานการแกะสลั ก เชิ ง ธุ ร กิ จ การเก็ บ รั ก ษา
คุณภาพงานแกะสลัก
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-613-219 ธุรกิจงานดอกไม้ 3(0-6-3)
Flower Business
หลั ก การการประกอบธุ ร กิ จ งานดอกไม้
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ งานดอกไม้ การออกแบบและ
ตกแต่งร้าน การสร้างเอกลักษณ์ในธุรกิจงานดอกไม้
วิเคราะห์แนวโน้มการดาเนินธุรกิจงานดอกไม้ การ
จาลองธุรกิจร้านดอกไม้
07-613-322 การประยุกต์งานดอกไม้
3(1-4-4) Flower Works Application
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ง านดอกไม้
การประดิ ษ ฐ์ ส่ ว นประกอบของงานดอกไม้
การ ประยุ ก ต์ ง านศิ ล ปะประดิ ษ ฐ์ แบบ ไ ท ย
งานมาลั ย งานเครื่ องแขวน งานใบตองเพื่อการ
อนุรักษ์ การใช้วัสดุทดแทนงานดอกไม้สด
07-613-323 ดอกไม้ประดิษฐ์ 2
3(1-4-4) Artificial Flowers 2
การใช้สีและเทคนิคการย้อมขั้นสูง การเลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม การประดิษฐ์ดอกไม้จาก
วั ส ดุ ต่ า งๆ การคว บคุ ม คุ ณภ า พม า ต ร ฐ า น
การประมาณราคา และการออกแบบเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในงานดอกไม้ประดิษฐ์
07-613-325 ศิลปะการจัดพาน
3(1-4-4) Art of Footed Tray Setting
หลักการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การจั ดพาน ประเภทของการจัดพาน หลั กและ
วิ ธี ก ารจั ด พาน การออกแบบ การวิ เ คราะห์
กระบวนการประดิษฐ์ และการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการประดิษฐ์ให้เหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2044305 ธุรกิจงานดอกไม้ 3(0-6-3)
Flower Business
ปฏิ บั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ งานด อ ก ไม้
การดาเนินธุรกิจงานดอกไม้ การออกแบบและ
ตกแต่ ง ร้ า น การสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ใ นธุ ร กิ จ งาน
ดอกไม้ ฝึกการวิเคราะห์แนวโน้มการดาเนินธุรกิจ
งานดอกไม้ การจาลองธุรกิจร้านดอกไม้
HE2044306 การประยุกต์งานดอกไม้
3(0-6-3) Application of Flower Works
ปฏิ บั ติ ก ารประยุ ก ต์ ง านดอกไม้ จ ากวั ส ดุ
ต่าง ๆ ทดแทนดอกไม้สด ส่วนประกอบของงาน
ดอกไม้ การประยุกต์งานศิลปะประดิษฐ์แบบไทย
ในโอกาสต่ า ง ๆ งานมาลั ย งานเครื่ อ งแขวน
งานใบตองเพื่อการอนุรักษ์
HE2044307 นวัตกรรมดอกไม้ประดิษฐ์
3(0-6-3) Artificial Flower Innovations
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี วั ส ดุ อุ ป กรณ์
ในกระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ การใช้สีและ
เทคนิคการย้อมสี การสร้างสรรค์ดอกไม้ประดิษฐ์
จากวั ส ดุ ต่ า งๆ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
และมาตราฐานการผลิ ต การออกแบบเชิ ง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในงานดอกไม้ประดิษฐ์
HE2044308 ศิลปะการจัดพาน 3(0-6-3)
Art of Footed Tray Arrangement
ปฏิบัติการออกแบบการจัดพาน วิธีการจัด
พาน การจัดพานวิธีการปัก การจัดพานในโอกาส
และพิธีการต่างๆ การจัดพานในงานวัฒนธรรม
และประเพณี การประยุกต์การจัดพานจากวัสดุ
สร้างสรรค์
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07-613-326 ดอกไม้สร้างสรรค์
3(1-4-4) Creative Flowers
หลั ก การและเทคนิ ค การออกแบบ การวาง
ระบบการผลิตดอกไม้สร้างสรรค์ การสารวจธุรกิจ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ ใ นการประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้
สร้างสรรค์
07-612-109 ผลิตภัณฑ์งานใบตอง
3(1-4-4) Banana Leaf Craft Products
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับงานใบตอง การประดิษฐ์
กลี บ ใบตอง การประดิ ษ ฐ์ ภ าชนะใบตองและ
เครื่องใช้แบบต่างๆ การประยุกต์งานใบตองในงาน
ประเพณีและงานพิธีแบบไทย การใช้วัสดุทดแทน
งานใบตอง
07-612-314 ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ คหกรรม
ศ า ส ต ร์ 3( 3 - 0 - 6 ) English for Home
Economics Business
การพัฒนาทักษะ การฟัง อ่าน พูด และเขียน
งานวิ ช าชี พ โดยใช้ ศั พ ท์ ไวยากรณ์ และส านวน
ภาษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นงานธุร กิ จคหกรรม
ศาสตร์
07-613-427 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ 6(0-40-0)
Co-operative Education for Home
Economics Business Administration
ปฏิ บั ติ ก ารในสถานประกอบการเสมื อ นเป็ น
พนักงานของสถานประกอบการในลักษณะงานที่ตรง
กับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
ทักษะทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมเวลา 16 สัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยทางานเต็มเวลา มีผู้นิเทศงาน ติดตาม และ
ประเมิ นผล รวมถึงการน าเสนอผลงานจากการออก
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2044309 ดอกไม้สร้างสรรค์ 3(0-6-3)
Creative Flowers
ปฏิบัติการออกแบบดอกไม้ การวางระบบ
การผลิตดอกไม้สร้างสรรค์ การประยุกต์ใช้วัสดุ
ในการประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ ส ร้ า งสรรค์ การใช้
เทคโนโลยี ใ นการประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ ส ร้ า งสรรค์
แนวทางในการดาเนินธุรกิจดอกไม้สร้างสรรค์
HE2044310 ผลิตภัณฑ์งานใบตอง 3(0-6-3)
Banana Leaf Products
ปฏิ บั ติ ก ารการพั บ กลี บ ใบตองแบบต่ า ง ๆ
การประดิ ษ ฐ์ ภ าชนะใบตอง การประดิ ษ ฐ์ ง าน
ใบตองเพื่ อใช้ ในงานประเพณี และในโอกาสต่ าง ๆ
ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า คุ ณ ภ า พ ง า น ใ บ ต อ ง
การเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทนใบตอง
HE2044311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6)
English for Home Economics Business
การพัฒนาทักษะ การอ่าน ฟัง พูด และเขียน
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพโดยใช้ศัพท์ ไวยากรณ์ และ
สานวนภาษาอย่างถูกต้อง เพื่อการสื่อสารในงาน
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
HE2046401 สหกิจศึกษาทางการบริหาร
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 6(0-40-0)
Co-operative Education for Home
Economics Business Administration
ปฏิบัติงานจริงด้านการบริหารธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์เสมือนพนักงานของหน่วยงานตามลักษณะ
งานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 16 สั ป ดาห์ จั ด ท ารายงานการ
ปฏิบัติงานหรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การ
ดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ

152
รายการ

4. รายวิชาใหม่
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07-613-312 การฝึ ก งานวิ ช าชี พ ทางการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ คหกรรมศาสตร์ 3(0 -40-0)
Practice for Home Economics Business
Administration
ฝึ ก งานวิ ช าชี พ ในสถานประกอบการ
ทางการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ หรือหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ระยะเวลาการฝึ ก 8 สั ป ดาห์
ต่อเนื่องกัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2046402 การฝึกงานวิชาชีพทางการ
บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 1 6(0-40-0)
Home Economics Business
Administration Work Practice 1
ปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ คหก
รรมศาสตร์ กับสถานประกอบการ นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้น โดยมีพนักงานที่
ปรึ ก ษาที่ อ งค์ ก รมอบหมายให้ ท าหน้ า ที่ ดู แ ล
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีกาหนด
ลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาเพื่อการ
ประเมินผลการศึกษา กาหนดเวลาปฏิบัติงานไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน

HE2041102 วั ฒ นธรรมและเอกลั ก ษณ์ ไ ทย
ในงานคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) Thai Culture
and Identity in Home Economics
ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย เอกลั ก ษณ์ ใ นงานคหกรรมศาสตร์ ไทย
วิ ถี ชุ ม ช น ใ น บ ริ บ ท ค ห ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ไ ท ย
ความหลากหลายของศิ ล ปวั ฒ นธรรม ไทย
การอนุรักษ์ศิลปวัฒ นธรรมไทย ความเชื่อมโยง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอาเซียน
HE2041403 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
2(0-4-2) Seminar in Home Economics
หลักการจัดสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา
การค้นคว้าและการอภิปรายหัวข้องานวิจัยทางค
หกรรมศาสตร์ เทคนิคการนาเสนอ การรายงาน
ผลการสัมมนา
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HE2042214 พัฒนาการมนุษย์และสังคม
ผู้สูงอายุ 3 (3-0-6) Development of
Human and Senior Society
พัฒนาการมนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ ลักษณะ
และรู ป แบบของสั ง คมผู้ สู ง อายุ
การ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการมนุ ษ ย์ แ ละสั ง คมผู้ สู ง อายุ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสังคมผู้สู งอายุ เทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคมผู้สูงอายุ
HE2042323 หัวข้อเฉพาะทางด้าน
คหกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) Selected Topics
in Home Economics
หั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาพิ เ ศษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
ด้านคหกรรมศาสตร์ที่ค้นพบใหม่ หรือได้รับการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุง ใหม่ กระบวนการในการแก้ไข
ปัญหา การหาเทคนิคใหม่ที่ได้รับความสนใจ
HE2043202 เทคนิ ค การถ่ า ยภาพเพื่ อ การ
น า เ ส น อ ง า น 3 ( 2 - 2 - 5 ) Photographic
Techniques for Presentation
การถ่ายภาพ การใช้กล้องและอุปกรณ์ต่างๆ
องค์ประกอบการจัดแสง การสื่อความหมายด้วย
ภาพ กระบวนการผลิตภาพ เพื่อนาไปใช้ในการ
นาเสนอผลงาน
HE2043203 นวัตกรรมงานประดิษฐ์
3(0-6-3) Craft Innovations
ปฏิบัติการใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิง
พาณิ ช ย์ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานการท างาน
ประดิ ษ ฐ์ ต ามกระบวนการและระดั บ ของ
นวัตกรรม การขอจดสิทธิบัตรผลงานและเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมงานประดิษฐ์
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HE2043309 ศิ ล ปะงานผ้ า เพื่ อ การตกแต่ ง
3(0-6-3) Fabric Art for Decoration
ปฏิบัติการออกแบบ การเลือกใช้ การเตรียม
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตกแต่ ง
สถานที่ จ ากผ้ า การผู ก และจั บ จี บ ผ้ า การ
สร้างสรรค์งานผ้าเพื่อการตกแต่งตามลักษณะผ้า
การคิดราคาต้นทุนและการกาหนดราคาขาย
HE2043310 การสร้ า งสรรค์ ง านประดิ ษ ฐ์
3(0-6-3) Craft Creations
ปฏิบัติการเลื อกใช้วัส ดุก ารผลิ ต เครื่อ งมื อ
เครื่ อ งใช้ ใ นการประดิ ษ ฐ์ การสร้ า งสรรค์ ง าน
ประดิ ษ ฐ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ การสร้ า งสรรค์ ง าน
ประดิษฐ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างรายได้
และมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์
HE2044412 ธุรกิจการรับจัดงาน 3(0-6-3)
Event Management Business
ปฏิ บั ติ ก ารด าเนิ น การสร้ า งสถานการณ์
จาลองเกี่ยวกับธุรกิจการรับจัดงานประเภทต่าง ๆ
ออกแบบการรับจัดงาน วางแผนธุรกิจการรับจัด
งาน บริหารงานแบบครบวงจร
HE2045201 จิตวิทยาผู้สูงอายุ 3(3-0-6)
Elderly Psychology
พั ฒ นาการและพฤติ ก รรมของผู้ สู ง อายุ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา
อารมณ์ แ ละสั ง คม สุ ข ภาพจิ ต การปรั บ ตั ว
แนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้สูงอายุ
HE2045202 กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับ
ผู้สูงอายุ 3(0-6-3) Recreational Activities
for Elderly
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ฝึกการออกแบบกิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ การจัด
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กิจกรรมสาหรับผู้สูงอายุ ประเมินผลกิจกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ

HE2045203 ศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3) Art for Elderly
ปฏิบัติการสร้างศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ วัสดุ
และอุปกรณ์สาหรับศิลปะ การออกแบบและการ
จัดกิจกรรม กระบวนการสอน การประเมินผล
พัฒนาการทางศิลปะสาหรับผู้สูงอายุ
HE2045304 จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ
3(3-0-6) Ethics for Elderly Care
จริยธรรมในการดูแลผู้สูงอายุ จริยธรรมใน
การประกอบธุ รกิ จดู แลผู้ สู ง อายุ หลั กการดู แ ล
ผู้ สู ง อายุ แนวทางการเสริ ม สร้ า งจริ ย ธรรม
จรรยาบรรณในอาชีพดูแลผู้สูงอายุ
HE2045305 การออกแบบหัตถกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุ 3(0-6-3) Handicraft Design for
Elderly
ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
พั ฒ น า ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถ ก ร ร ม
การเลื อ กใช้ วั ส ดุ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ์หั ตถกรรม รูปแบบและประโยชน์ ใ ช้
สอยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
HE2045306 การจัดสิ่งแวดล้อมสาหรับ
ผู้สูงอายุ 3(0-6-3) Environment
Management for Elderly
ปฏิบัติการจัดสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ
ของผู้สูงอายุ ปัญหาของผู้สูงอายุกับแนวทางการ
จัดสิ่ งแวดล้ อ ม การออกแบบสภาพแวดล้ อ มที่
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เหมาะสมกับผู้ สู งอายุ การจัดสภาพแวดล้ อมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

HE2045307 การดูแลผู้สูงอายุ 3(0-6-3)
Elderly Care
ป ฏิ บั ติ ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ สู ง อ า ยุ
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาล
ผู้ สู ง อายุ เ บื้ อ งต้ น การให้ ค วามรู้ ใ นการดู แ ล
ตนเองกับผู้สูงอายุ
HE2045408 การจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
3(3-0-6) Establishment of Elderly Care
Business
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ หลักการประกอบธุรกิจ
ดูแลผู้สูงอายุ กระบวนการการดาเนินธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ แผนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การจาลองธุรกิจ
ดูแลผู้สูงอายุ
HE2045409 งานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ
3(0-6-3) Craft Works for Elderly
ปฏิบัติงานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ ประเภท
งานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ การออกแบบงาน
ประดิ ษ ฐ์ ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ การส่ ง เสริ ม รายได้
ผู้สูงอายุ แนวโน้มงานประดิษฐ์สาหรับผู้สูงอายุ
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รายการ
รายวิชาของ
หลักสูตร
คหกรรมศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชาอาหาร
และโภชนาการ
(หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-313-309 อาหารไทยโบราณ 3(1-4-4)
Traditional Thai Cuisine
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อาหารไทยโบราณ
วัตถุดิบ เครื่องปรุงและอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับอาหาร
ไทยและขนมไทยโบราณ การประกอบอาหาร
ศิ ล ปะการตกแต่ ง อาหารไทยโบราณเพื่ อ การ
อนุรักษ์และเพื่อธุรกิจ
07-312-312 อาหารว่าง 3(1-4-4)
Refreshments
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ อาหารว่าง การกาหนด
รายการอาหารว่าง การใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการ
ประกอบอาหารว่าง การจัดเลี้ยงอาหารว่าง การ
ประกอบอาหารว่างในโอกาสต่างๆ การประกอบ
อาหารว่างแบบตะวันตกและตะวันออก
07-313-209 อาหารประจาภาค 3(1-4-4)
Regional Cuisine
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อาหารประจ าภาค
ประเภทและชนิดของอาหารประจาภาค วัตถุดิบที่
ใช้ การประกอบอาหารประจ าภาค ประกอบ
อาหารประจาภาคที่เป็นที่นิยม พัฒนาตารับอาหาร
ประจาภาคตามสมัยนิยม
07-313-205 เครื่องดื่มและไอศกรีม
3(1-4-4) Beverages and Ice-Cream
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ เครื่องดื่มและไอศกรีม
ประเภทของเครื่ องดื่มและไอศกรีม หลั กการทา
เครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแต่งเครื่องดื่มและ
ไอศกรีม การคานวณต้นทุน การพัฒนาสูตรและ
การควบคุมคุณภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2023201 อาหารและขนมไทยโบราณ
3(0-6-3)
Traditional Thai Foods and Desserts
การประกอบอาหารและขนมไทยโบราณใน
โอกาสพิเศษ งานประเพณี เทศกาล อาหารและ
ขนมไทยโบราณยอดนิยม การจัดตกแต่งอาหาร
และขนมไทยโบราณ บรรจุภัณฑ์ในงานอาหาร
และขนมไทยโบราณ
HE2023202 อาหารว่าง 3(0-6-3)
Snacks
การประกอบอาหารว่ า งคาว อาหารว่ า ง
หวาน อาหารว่างยอดนิยม การจัดชุดอาหาร
ว่าง การจัดเลี้ยงอาหารว่าง การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์อาหารว่าง
HE2023203 อาหารประจาภาค
3(0-6-3) Regional Thai Cuisine
การประกอบอาหารประจาภาค
ประเภทอาหารคาว อาหารหวาน อาหารถนอม
อาหารตามเทศกาลและประเพณีที่เป็นที่นิยม
ของภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
HE2023206 เครื่องดื่มและไอศกรีม
2(0-4-2) Beverage and Ice Cream
การผลิตเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ ธัญพืช
สมุนไพร การชงชา กาแฟโบราณและแบบ
สากล เครื่องดื่มค็อกเทล การผลิตไอศกรีม
ประเภทมีไขมันและไม่มีไขมัน
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07-313-207 อาหารมังสวิรัติ 3(1-4-4)
Vegetarian Cuisine

รายการ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ ลักษณะ
และประเภทของอาหารมั ง สวิ รั ติ วั ต ถุ ดิ บ และ
อุปกรณ์ การประกอบอาหารมังสวิรัติประเภทคาว
หวานและว่าง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
07-313-312 อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5) Food for Health
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
อาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชัน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ สารพฤกษ
เคมีต่อสุขภาพ
07-313-316 อาหารจีน 3(1-4-4)
Chinese Cuisine
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารจีน ประวัติ
ความเป็นมา ลักษณะของอาหารจีน การประกอบ
อาหารจีน การจัดรายการอาหารเป็นชุด การจัด
เลี้ยงอาหารจีน
07-313-208 อาหารจานด่วน 3(1-4-4)
Fast Food
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ อาหารจานด่ ว น
ประเภทของอาหารจานด่ ว น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
ประกอบอาหารจานด่วน การคานวณต้นทุนและ
การควบคุ ม คุ ณ ภาพของอาหารจานด่ ว น การ
พัฒนาอาหารจานด่วนจากวัตถุดิบท้องถิ่น

HE2023207 อาหารเจและมังสวิรัติ
2(0-4-2) Vegan and Vegetarian
Cuisine
การประกอบอาหารเจและมังสวิรัติจาก
ธัญพืช ผัก ผลไม้ ไข่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม
อาหารมังสวิรัติยอดนิยม อาหารเจในงาน
ประเพณี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
HE2023310 อาหารสุขภาพ 3(2-2-5)
Healthy Food
แนวโน้ ม อาหารสุ ข ภาพ อาหารจาก
ธรรมชาติ อาหารออร์แกนิค อาหารฟังก์ชัน อา
หารฟิวชัน อาหารคลีน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
สารพฤกษเคมีต่อสุขภาพ
HE2023205 อาหารจีน 2(0-4-2)
Chinese Cuisine
การประกอบอาหารจี น ประเภทอาหาร
เรี ย กน้ าย่ อ ย ติ่ ม ซ า อาหารจานเดี ย ว ของ
หวาน อาหารจี น ยอดนิ ย ม อาหารจี น ในงาน
เทศกาล การจัดตกแต่งจานอาหารแบบจีน
HE2023204 อาหารจานด่วน
2(0-4-2) Fast Food
การประกอบอาหารจานด่วนจากข้าว พืช
หัว แป้ง เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ผักและผลไม้
ในรูปแบบอาหารคาว อาหารจานเดียว อาหาร
ว่าง อาหารหวานที่ได้รับความนิยม การจัด
ตกแต่งการนาเสนอบรรจุภัณฑ์เพื่อการ
จาหน่าย การกาหนดราคาขาย
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HE2023311 อาหารครัวเย็น 2(0-4-2)
Cold Kitchen Food
การประกอบอาหารครัวเย็นจากเนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม ในรูปแบบอาหารเรียก
น้าย่อย อาหารคาว อาหารจานเดียว อาหาร
ว่าง อาหารหวาน การจัดตกแต่งอาหารครัว
เย็น
HE2023312 ของหวานสากล 2(0-4-2)
International Desserts
การผลิตของหวานสากลประเภทขนมอบ
ผลไม้ ไอศกรีม พุดดิ้ง คัสตาร์ด ของหวานสากล
ยอดนิยม การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟของ
หวานสากล

ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2557
ประสบการณ์
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2553

นางสาวสุกัญญา จันทกุล
อาจารย์
คศ.ม. (มนุษยนิเวศศาสตร์/การพัฒนาครอบครัวและสังคม)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2533
โครงการวัฒนธรรมผ้าปักของไทย
โครงการการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)
เพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ (Floristry)
โครงการวัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อและศิลปะในสังคมไทย
วิทยากรโครงการอบรมวิชาชีพ การถักผ้าพันคอ ตลาดนัดวิถีวิทย์
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
วิทยากรโครงการฝึกวิชาชีพการแกะสลักผลไม้และสบู่ให้แก่ผู้ต้องขัง
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
วิทยากรการจัดทากระเช้าของขวัญ
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์
วิทยากรสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย
ในการประชุม World Economic forum on East Asia ครั้งที่ 20
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

164
สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน
พ.ศ. 2543–2552
พ.ศ. 2534–ปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777 ต่อ 5653
E-mail: sukanya.c@rmutp.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล, สุกัญญา จันทกุล, อารยะ ไทยเที่ยง, สุชีรา ผ่องใส, นิอร ดาวเจริญพร,
รุ่งฤทัย ราพึงจิต และอนุสรณ์ ใจทน. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทย
จากโสนหางไก่: กรณีศึกษาอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ. 15–16 กรกฎาคม: 108-111
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
ประสบการณ์วิชาชีพ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2552–2560

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
อาจารย์
คศ.ม. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544
คศ.บ. (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2530
โครงการวัฒนธรรมดอกไม้ : ดอกไม้กับความเชื่อและศิลปะในสังคมไทย
โครงการวัฒนธรรมผ้าปักของไทย
วิทยากรสาธิต เครื่องหอมไทย ในงานบุญวันสงกรานต์
ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
วิทยากรศิลปะการพับดอกบัว แป้งพวง
ในงานรักษ์งานศิลป์ เสริมศาสนา น้อมบูชา พระวันเพ็ญ
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน
วิทยากรศิลปะการพับดอกบัว
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี
วิทยากรงานดอกไม้ประดิษฐ์จากแผ่นเงินแผ่นทอง
ณ โรงเรียนราชินีบน
วิทยากรสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย
ในการประชุม World Economic forum on East Asia ครั้งที่ 20
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จากโสนหางไก่: กรณีศึกษาอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ. 15–16 กรกฎาคม: 108-111
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กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 65
วิทยาการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย
ในการประชุม World Economic forum on East Asia ครั้งที่ 20
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

169
สังกัดหน่วยงาน

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2549–2557
พ.ศ. 2548–2549
พ.ศ. 2534–2547
พ.ศ. 2526–ปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2665-3777ต่อ 5653
E-mail : ting 10459@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
สุริยา เทพิน, ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ, ธนพรรณ บุณยรัตกลิน, พเยาว์ ดีใจ และสมสมร
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