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4011101 ฟ-สิกส�พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

  การศึกษาเก่ียวกับระบบหน�วย เวคเตอร� การเคลื่อนท่ีของวัตถุ กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน  
โมเมนตัม สมดุล งานและพลังงาน กําลัง เครื่องกลอย�างง�าย ความร'อนและอุณหพลศาสตร� ความรู'เบ้ืองต'น
เก่ียวกับไฟฟ-า ได'แก� ไฟฟ-าสถิตและไฟฟ-ากระแส ทัศนศาสตร� กัมมันตภาพรังสี 
  Study on units system, vector, motion of objects, Newton’s law of motion, 
momentum, equilibrium, work and energy, power, simple machine, heat and 
thermodynamics, introduction to electricity such as static electricity and electric current, 
optics ,radioactivity. 

4011102 ปฏิบัติการฟ-สิกส�พ้ืนฐาน 
Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-2) 

  ปฏิบัติการให'สอดคล'องกับเนื้อหาในรายวิชาฟPสิกส�พ้ืนฐานไม�น'อยกว�า 10 ปฏิบัติการ 
  Operating in accordance with the content of the fundamental physics course 
at least 10 operations. 

4021111 เคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

  โครงสร'างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ� สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิ
ชัน ของแข็ง ของเหลว แกXส สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ-า 
  Atomic structure, chemical bonding, stoichiometry, representative and 
transition elements properties, solid, liquid, gas, solution, chemical equilibrium, acid-base, 
electrochemistry 

4021112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 
Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

  เทคนิคปฏิบัติการเคมีท่ีสอดคล'องกับเนื้อหารายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ความปลอดภัยและระเบียบ
วินัยในห'องปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสาร การนําเสนอข'อมูลและการใช'เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
การทดลอง 



  Basic chemistry laboratory technique related to Fundamental chemistry 
contents, rule and safety in laboratory, communication, data presentation and information 
technology for laboratory report 

4031460 จุลชีววิทยาสําหรับคหกรรมศาสตร� 
Microbiology for Home Economics 

3(3-0-6) 

  ความรู'พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข'องกับอาหารและป_จจัยท่ีมีผลต�อการเจริญ
ของจุลินทรีย�ในอาหาร การควบคุมจุลินทรีย� หลักท่ัวไปท่ีทําให'อาหารเน�าเสีย การถนอมอาหารโดยใช'ความ
ร'อน ความเย็น การทําแห'ง การใช'วัตถุเจือปนอาหาร และการหมักดอง จุลินทรีย�ท่ีทําให'เกิดโรคและสารพิษใน
อาหาร และการสุขาภิบาล 
  Basic knowledge of microbiology, microorganism in foods and factors affecting 
the growth of microorganisms, microbial control, foods spoilage, foods preservation by 
thermal processing, freezing, drying, food additive and fermentation, pathogens and toxic from 
microorganisms in foods and sanitation. 

4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสําหรับคหกรรมศาสตร� 
Microbiology for Home Economics Laboratory 

1(0-3-2) 

  อุปกรณ�พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา การย'อมสี อาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การ
นับจํานวนจุลินทรีย�ในอาหาร การตรวจสอบราและยีสต�ในอาหาร ผลของอุณหภูมิต�อจุลินทรีย� ผลของแรงดัน
ออสโมติกต�อการเจริญของจุลินทรีย� ผลของสารเคมีต�อการเจริญของจุลินทรีย�  การทําแห'ง การหมักเพ่ือให'
เกิดเอทานอล เทคนิคการตรวจนับจุลินทรีย�บนพ้ืนผิว 
  Basic microbiology equipment, staining, microbial culture, microbial culture 
purification technique, microbial count in foods, investigation of yeast and mold in foods, 
effect of thermal processing to microbial, effect of osmotic pressure on microbial growth, 
effect of chemicals on microbial growth, drying, fermentation for ethanol, swab technique 
microbiology. 

4091802 คณิตศาสตร�สําหรับคหกรรมศาสตร� 
Mathematics for Home Economics 

3(3-0-6) 

  อัตราส�วนและสัดส�วน ร'อยละ ตัวหารร�วมมาก ตัวคูณร�วมน'อย การหาพ้ืนท่ี ปริมาตร ต'นทุน 
กําไร และการแก'โจทย�ป_ญหาท่ัวไป 
  Ratio and Proportion, Percent, Greatest Common Divisor, Least Common 
Multiple, Area, Volume, Costs, Profit  and  Problems Solving   
 
 



4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistics for Research  

3(3-0-6) 

  ความหมายของสถิติ หลักเบ้ืองต'นของความน�าจะเปlน ตัวแปรสุ�ม การแจกแจงความน�าจะเปlน
แบบต�างๆ ประชากรและการสุ�มตัวอย�าง การแจกแจงความน�าจะเปlนของตัวแปรสุ�ม หลักการการประมาณค�า  
การทดสอบสมมติฐาน  การหาความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปร การพยากรณ� การวิเคราะห�ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียวและสองทาง 
  The meaning of statistics. Basic probability, Random variable, Type of 
Probability distribution. Population and sampling Technique. Probability distribution of a 
random variable. Estimation. Statistical hypothesis. Correlation. Forecasting.  One way and 
two way ANOVA. 

 
วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4511101 ความรูWเก่ียวกับคหกรรมศาสตร� 
Fundamental of Home Economics  

1(1-0-2) 

  ความหมาย ความเปlนมา หลักการ ทฤษฎี ของคหกรรมศาสตร� สถานการณ�ป_จจุบันทางด'าน 
คหกรรมศาสตร� ระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข'องกับการประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร� จริยธรรม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต�อสังคมของนักคหกรรมศาสตร� 
  Study definition, background, principles, theories in home economics, trends, 
regulation, ethics and corporate social responsibility. 

4512101 เศรษฐศาสตร�กับการบริโภค 
Consumption Economics 

3(3-0-6) 

  หลักเศรษฐศาสตร� อุปสงค� อุปทาน และกลไกการทํางานของระบบราคา พฤติกรรมของ
ผู'บริโภค รูปแบบ การบริโภค ป_จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการบริโภค กฎหมายคุ'มครองผู'บริโภคและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข'อง การวิเคราะห�ป_ญหาเชิงเศรษฐศาสตร� กรณีศึกษา 
  Fundamental of Economics; demand; supply and mechanism of the price 
system; consumer behavior; consumption Patterns; factors influencing consumption; 
consumer protection law and bureau related; analysis of economics; case studies 

4512102 คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานคหกรรมศาสตร� 
Computer and Information Technology in Home 

Economics 

2(1-2-4) 

  การประยุกต�ใช'คอมพิวเตอร�ในงานคหกรรมศาสตร� การสื่อสารข'อมูลท้ังภายใน ภายนอก 
การนําระบบคอมพิวเตอร�มาใช'เพ่ือดําเนินงานกับงานคหกรรมศาสตร�ในสาขาต�างๆ รวมถึงการนําเสนอผลงาน 



  Computer applications in Home economics. Data communication both 
internally External; computer systems used to operate with home economics in various fields. 
Including presentations. 

4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร� 
Experimental Design for Home Economics 

3(3-0-6) 

  การแจกแจงค�าท่ีได'จากตัวอย�าง หลักการประมาณ การทดสอบสมติฐาน หลักการวาง
แผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ�มสมบูรณ� บล็อกสมบูรณ� จตุรัสละติน การวางแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล  วิธีการรวบรวมข'อมูลเพ่ือเขียนรายงานและการนําเสนอ 
  Sampling distributions, estimation, hypothsis testing, experimental design, 
completely randomized design, randomized complete block design, Latin square design and 
factorial experiment, data collection methods for academic writing and presentation 
. 

4503171 สัมมนาคหกรรมศาสตร� 
Seminar  in  Home Economics 

2(1-2-4) 

  กระบวนการจัดสัมมนา การปฏิบัติสัมมนา การวิเคราะห�สภาพป_ญหาทางคหกรรมศาสตร� 
เน'นการฝuกฝน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การแสวงหาแนวทางในการสัมมนาร�วมกัน 
  Study on seminar process, staging seminar, analysis of special problems in 
home economics and practice students management. 

4504101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร� 
Home Economics Business Management 

3(2-2-6) 

  ประเภทของธุรกิจด'านคหกรรมศาสตร� การจัดการ แผนธุรกิจ แหล�งทุน บุคลากร สถานท่ี 
การควบคุมต'นทุน การจําหน�าย ระบบสารสนเทศและระบบโลจิสติกส� การประเมินและควบคุมคุณภาพ 
ปฏิบัติการ 
  Types of Home Economics business; management; business plan; funding 
source,  person, place; cost control; distribution; information system and logistics; evaluation 
and quality control; practice. 

4504481 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร� 
Research in Home Economics 

3(2-2-6) 

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร� การวิเคราะห�ป_ญหาเพ่ือกําหนดหัวข'อ
งานวิจัย การค'นคว'า ทดลองและวิจัยงานด'านคหกรรมศาสตร�หรือป_ญหาท่ีเก่ียวข'องกับคหกรรมศาสตร� การ
รวบรวมและวิเคราะห�ข'อมูล สรุปผลและการนําเสนอในรูปแบบต�างๆ 
  Study principles and research methodology in home economics, problem 
analysis to identify research topic, research plan, experimental in research or special problem 



related to home economics; data collection and analysis, conclusion and presentation in 
various forms. 

  
วิชาเฉพาะ 
-  วิชาเฉพาะบังคับ  

4551201 ศิลปะประยุกต�ในงานคหกรรมศาสตร� 
Applied Arts in Home Economics 

2(1-2-4) 

  องค�ประกอบศิลปv หลักการออกแบบและตกแต�ง การนําศิลปะมาประยุกต�ใช'กับอาหาร ของ
เล�นเด็ก เครื่องแต�งกาย การตกแต�งบ'านเรือน และงานประดิษฐ� ปฏิบัติการ 
  Composition of art; principles of design and decoration; art application to food, 
children’s toy, dressing, homes decorating, and handicraft; practice. 

4511201 โภชนาการ 
Nutrition 

2(2-0-4) 

  อาหาร สารอาหาร โภชนาการ ทุพโภชนาการ การย�อย การดูดซึม และกระบวนการเผาผลาญ
สารอาหารของมนุษย�  การส�งเสริมบริโภคนิสัยให'ถูกหลักโภชนาการ 
  Foods, nutrients, nutrition, malnutrition, digestion, absorption, metabolism and 
encourage good nutritional practice 

4502201 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 
Family and Community Resource Management 

3(2-2-6) 

  ความสําคัญของการจัดการครอบครัว และชุมชน กระบวนการ การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว และชุมชน การจัดการเวลา แรงงาน เงิน ความรู'และค�านิยมให'สอดคล'องกับทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพ่ือความพอเพียงอย�างยั่งยืน 
  Importation of family and Community resource management; process; family 
resource Community management; time, labor, money knowledge and values management 
in accordance with the family and community resources for self-sufficiency and sustainability. 

4512207 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 
Principle of  Thai Food and Thai Dessert  Preparation 

3(2-2-6) 

  หลักและวิธีการประกอบอาหารไทยและขนมไทย การเลือกซ้ือ การเตรียมวัตถุดิบ  
เครื่องปรุง  สมุนไพรและเครื่องเทศ  สารปรุงแต�ง การเก็บรักษาอาหาร  การเขียนตํารับอาหาร ความปลอดภัย
พ้ืนฐานในการประกอบอาหารไทยและขนมไทย เครื่องมือเครื่องใช'และอุปกรณ�ภายในห'องครัว ปฏิบัติการ 
  Principle, demonstrate how to cook Thai cuisine and Thai dessert, ingredients 
selection, ingredient preparation, herbs, spices, seasoning, equipment, writing recipes, health 
and safety and cooking 



4512208 วิทยาศาสตร�การประกอบอาหาร 
Science of Cookery 

3(2-2-6) 

  ศึกษาและทดลองเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร หลังการเก็บ
เก่ียวและขณะประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร ปฏิบัติการ 
  Experimental procedure on physical and chemical changes in food during post-
harvest and cooking. Food quality evaluation. 

4512209 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 
Food Sanitation and Food Safety 

2(2-0-4) 

  ความหมายของการสุขาภิบาล การปนเปwxอนในอาหาร จุลินทรีย�ท่ีเก่ียวข'อง แมลงและสัตว�นํา
โรคในอาหาร สุขาภิบาลส�วนบุคคล การทําความสะอาด การฆ�าเชื้อ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การ
กําจัดของเสียและน้ําท้ิง กฎระเบียบ มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยอาหาร 
  Meaning of sanitation; food contamination; microorganisms; pets causing food 
diseases; personal hygiene; cleaning; disinfection; food production safety; disposal of waste 
and waste water; regulations and standards for food safety. 

4512210 อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน 
Food for Daily Life 

2(1-2-4) 

  หลักการเลือก การเตรียมและการประกอบอาหาร โดยคํานึงถึงคุณค�าอาหารตามหลัก
โภชนาการให'เหมาะสมกับกิจกรรมและโอกาส ปฏิบัติการ 
  Ingredients selection , food preparation and cooking base on nutrition, special 
events and occasions 

4512208 งานใบตอง 
Banana-Leaf  Craft 

2(1-2-4) 

  ความเปlนมา ประเภทของงานใบตอง คุณค�าของงานใบตอง หลักการเลือก กรเตรียม การใช' 
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ� และการประดิษฐ�ใบตอง เพ่ือใช'ในชีวิตประจําวัน งานประเพณีนิยม และในโอกาส
พิเศษ ปฏิบัติการ 
  History; Type of Thai Traditional banana leaf; the value of banana leaves; 
principles of selection, preparation; use; maintenance of material and making of the banana 
leaves for using in everyday life, tradition and special occasions; practice. 

4512209 การแกะสลักผักและผลไมW 
Vegetable  and  Fruit  Carving 

2(1-2-4) 

  การเลือก การเตรียม วิธีการและข้ันตอน การแกะสลักผักผลไม'ในวัฒนธรรมไทย  ฝuก
ออกแบบและปฏิบัติการ 



  Selection, preparation, methodology of vegetable and fruit carving in Thai 
culture, carving design, practice 

4512210 การจัดดอกไมW 
Floral  Arrangement 

2(1-2-4) 

  องค�ประกอบศิลปv หลักการเลือก การเตรียมการใช'และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ� การ
ออกแบบจัดดอกไม'แบบพ้ืนฐาน การใช'ประโยชน�การจัดการดอกไม' การจัดดอกไม' ปฏิบัติการ 
  Elements of arts; principles of selection, preparation; use and maintenance of 
material; the basic design of floral; the utilization of flowers; the floral arrangement; practice 

4514206 ผWาและการตัดเย็บ 
Textile Fabric and Sewing 

2(1-2-4) 

  ชนิดและคุณสมบัติของเส'นใย การผลิตเส'นใย เส'นด'าย ผืนผ'าการทดสอบคุณสมบัติของผ'า
และเส'นใย วัสดุและอุปกรณ�หลักและเทคนิคในการตัดเย็บผ'าเพ่ือใช'ในงานอาหารและโอกาสต�างๆ ปฏิบัติการ 
  Types of fiber and their properties, fiber production, thread, fabric, fabric and 
fiber properties and now to test, material and equipment, sewing techniques for special 
occasions and sewing laboratory 

4514207 พัฒนาการมนุษย� ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ� 
Human Development Family and Reproductive health  

3(3-0-6) 

  พัฒนาการมนุษย�และครอบครัว การสร'างและปลูกฝ_งความสัมพันธ� ค�านิยม คุณธรรมและ
จริยธรรมในครอบครัว ทักษะการดําเนินชีวิต ป_จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการเปลี่ยนแปลงครอบครัว กฎหมาย
เก่ียวกับครอบครัว อนามัยเจริญพันธุ�ครอบครัว ป_ญหาและแนวทางในการแก'ป_ญหา  
  Human and Family Development; creation and cultivation of relationships; 
cultivation values; family morality and ethics; life skills; Family factors influencing; The laws 
related to family; Reproductive health family; problems and problem solving approach. 

 
  



- วิชาเฉพาะเลือก 
(1) กลุ�มวิชาอาหารและโภชนาการ 

4512301 โภชนศาสตร�ครอบครัว 
Family Nutrition 

3(2-2-6) 

  ความต'องการสารอาหารและพลังงาน การจัดอาหารสําหรับ หญิงมีครรภ� หญิงให'นมบุตร 
ทารก เด็กวัยก�อนเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุ�น วัยผู'ใหญ� ผู'สูงอายุ ปฏิบัติการ 
  Nutrients and energy requirements of people in different age groups; food 
preparation for pregnant women, breastfeeding women, infants, pre-school children, school 
age children, adolescents, adults, the elderly; practice. 

4513301 โภชนบําบัด 
Diet Therapy 

3(2-2-6) 

  ความมุ�งหมายของการให'อาหารเพ่ือบําบัดโรค  การบริการอาหารในโรงพยาบาล  รายการ
อาหารแลกเปลี่ยน การดัดแปลงอาหาร อาหารเฉพาะโรค และปฏิบัติการ 

This course focuses on the aim of feeding for therapy, food services in 
hospitals, menu for patients, modified food, food for special diseases, practice. 

4513302 อาหารไทย 
Thai  Cuisine 

3(2-2-6) 

  ประวัติความเปlนมาและพัฒนาการของอาหารไทย ลักษณะและประเภทของอาหารไทย 
เครื่องปรุง เครื่องเทศ สมุนไพร การประกอบอาหารไทย การจัดตกแต�งและการจัดเสิร�ฟ ปฏิบัติการ  
  History and development of Thai Cuisine; characteristics and type of Thai 
Cuisine; ingredients, spices, herbs, cooking of Thai cuisine; decoration and serving; practice. 

4513303 อาหารทWองถ่ิน 
Local Food 

3(2-2-6) 

  เอกลักษณ�และชนิดของอาหารประจําท'องถ่ิน ความเก่ียวข'องกับลักษณะทางภูมิศาสตร�และ
วัฒนธรรม ปฏิบัติการการประกอบอาหารท'องถ่ิน ปฏิบัติการ 
  Identity and types of local foods, the influence of geography and culture on 
local food, practical session 

4513304 เบเกอรี่ 
Bakery 

3(2-2-6) 

  ประวัติของเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ อุปกรณ� และวัตถุดิบในงานเบเกอรี่ 
อุปกรณ�และวัตถุดิบในงานเบเกอรี่  ข้ันตอนการเตรียม วิธีการและเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ การฝuก
ปฏิบัติการผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ การเลือกใช'บรรจุภัณฑ� สําหรับผลิตภัณฑ�เบเกอรี่ เพ่ือการจัดจําหน�าย ปฏิบัติการ 



  History of bakery; Types of bakery; raw Materials and bakery equipment. 
Preparation method and Technique of bakery; Bakery operation. The selection of package for 
bakery product to sale. 

4513305 การแตnงหนWาเคWกและขนม 
Cake  and  Dessert  Decoration 

2(1-2-4) 

  การออกแบบ  การแต�งหน'าเค'กและขนม เครื่องใช'  วัสดุท่ีจะนํามาใช'แต�งให'สวยงามเหมาะ
กับโอกาสและสมัยนิยม  การเก็บรักษา  การบรรจุหีบห�อ  ปฏิบัติการ 
  Cake and dessert design, decorating ideas, equipments and materials for 
decoration, decoration trends, storage, packaging and cake and dessert decoration laboratory 

4513306 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 
Food Preservation and Food Processing 

3(2-2-6) 

  หลักการถนอมอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ�อาหาร ประเภทของการถนอมอาหารและ
การแปรรูป การคัดเลือกวัตถุดิบ ป_จจัยท่ีมีผลต�อการถนอมอาหารและการแปรรูป การบรรจุและการเก็บรักษา 
ปฏิบัติการ 
  Principles of food preservation and food processing; types and selection of raw 
materials; factors affecting processing of products; packaging and storage; practice. 

4513307 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
Sensory Evaluation 

2(1-2-4) 

  เทคนิคและวิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ�อาหาร ป_จจัยทาง
สรีรวิทยาและป_จจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลต�อการรับรู'ทางประสาทสัมผัส 
  Sensory evaluation techniques, sensory evaluation methodology in food 
products, physiological and psychological bases for sensation 

4513308 อาหารนานาชาติ 
International Cuisine 

3(2-2-6) 

  ลักษณะสําคัญของอาหารเอเชีย ยุโรป และชนชาติอ่ืนๆ  ความแตกต�างของลักษณะอาหาร
ของชนชาติต�างๆ วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องมือและอุปกรณ�ในการ ประกอบอาหารนานาชาติ การ
จัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดตกแต�งและ การบริการ ปฏิบัติการ 
  The main characteristics of Asian, European, and other race cuisine; differences 
of characteristics of food in other countries; raw material, ingredients, spices, instruments and 
equipments for international cooking; menu planning, preparation, decoration and serving; 
practice. 
 
 



4513309 ขนมไทย 
Thai Desserts 

2(1-2-4) 

  ประวัติ ประเพณี และวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข'องกับขนมไทยประเภทของขนมไทย ลักษณะท่ีดี
ของขนมไทย วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ� การประกอบขนมไทย การบรรจุ หีบห�อ ปฏิบัติการ 
  History, traditions and culture Related with Thai desserts; and types of Thai 
desserts; raw material; instruments and equipments; cooking of Thai desserts; characteristics 
of the best Thai desserts; packaging; practice. 

4513310 อาหารวnาง 
Snack  Cookery 

3(2-2-6) 

  ประเภท และเทคนิคการประกอบอาหารว�าง  การจัดและการเสิร�ฟอาหารว�างของคนไทย
และนานาชาติ  การจัดบรรจุหีบห�อและการจัดจําหน�าย  ปฏิบัติการอาหารว�างไทยและนานาชาติ 
  Types, cooking techniques, table setting, how to decoration snacks in Thai and 
International culture, packaging and marketing of snack cookery, Thai and International snack 
cookery laboratory. 

4513311 การจัดเล้ียงและบริการอาหาร 
Catering and Food Service 

  3(2-2-6) 

  ประเภทของการจัดเลี้ยง การจัดการงานเลี้ยง เครื่องมือและอุปกรณ�ในการจัดเลี้ยงอาหาร 
การกําหนดรายการอาหาร การจัดโตXะอาหารและสถานท่ี  ปฏิบัติการ 
  Types of catering, food catering, equipments of food catering; menu setting; 
the dining facility; practice 

4513312 การออกแบบ ตกแตnง และการนําเสนอทางอาหารและโภชนาการ 
Design Decoration and Presentation Techniques in Food 

and Nutrition 

3(2-2-6) 

  การออกแบบตกแต�งอาหาร การเลือกใช'เครื่องมืออุปกรณ�ในการตกแต�งอาหาร เทคนิคการ
ออกแบบและตกแต�งอาหาร หลักและเทคนิคการนําเสนองานทางด'านอาหารและโภชนาการ การจัดทําสื่อ 
การเผยแพร�ความรู'และการประเมินผล ปฏิบัติการ 
  Food design and decoration, selection of food decoration equipment, 
professional presentation knowledge dissemination, measurement and practical lessons 

4513313 โภชนศาสตร�ชุมชน 
Community Nutrition 

3(2-2-6) 

  ความรู'เบ้ืองต'นเก่ียวกับชุมชน การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการ การ
ให'ความรู'ทางโภชนาการ การติดตามและประเมินผล ปฏิบัติการ 



  Introduction to community; nutritional status; nutrition planning; the 
knowledge about nutrition; monitoring and evaluation; practice. 

4513314 โภชนาการและการจัดอาหารสําหรับเด็ก 
Nutrition and Feeding Programs 

3(2-2-6) 

  ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีต�อสุขภาพอนามัย และสติป_ญญาของเด็ก วิธีการแก'ไขป_ญหา
ทางโภชนาการของเด็ก การเลือก การจัดและประกอบอาหารให'มีคุณค�าอาหารครบถ'วน การส�งเสริมสุขนิสัย
ในการรับประทานอาหารของเด็ก  
  Importance of nutrition on child health and child’s intelligence, solution in 
child nutrition problems, ingredients selection, child recipes, delicious food and much 
healthier, teaching child recipes, delicious food and much healthier, teaching children to eat 
healthy foods at a young age will help them develop healthy eating patterns for life. 

3315451  โภชนาการผูWสูงอายุ 
Elderly Nutrition 

3(2-2-6) 

  การเปลี่ยนแปลงของผู'สูงอายุ สารอาหารท่ีควรจะได'รับการจัดเตรียมและ เสริมคุณค�าอาหาร
ให'แก�ผู'สูงอายุ ป_ญหาทุพโภชนาการในผู'สูงอายุ และการส�งเสริมโภชนาการสําหรับผู'สูงอายุ ปฏิบัติการ 
  Changes of the elderly; nutrient requirement; preparation and supplementing 
nutritional value of food for the elderly; malnutrition the elderly; promoting elderly nutrition; 
practice. 

4513316 อาหารอาเซียน 
ASEAN Food  

3(2-2-6) 

  ความรู'เก่ียวกับอาหารอาเซียน วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร  ลักษณะอาหาร วัตถุดิบ 
เครื่องปรุง เครื่องเทศ สมุนไพร ของแต�ละประเทศในอาเซียน เทคนิคการประกอบ อาหาร ปฏิบัติการ 
  Fundamental of ASEAN Food; The tradition of food consumer; characteristics 
of food; raw material, ingredients, spices, herbs in ASEAN countries; techniques of cooking; 
practice. 

4513317 อาหารเพ่ือสุขภาพ 
Food for Health 

3(2-2-6) 

  ความสําคัญของอาหารเพ่ือสุขภาพ องค�ประกอบทางโภชนาการและเชิงสัมพันธภาพ ชนิด
ของอาหารและผลิตภัณฑ�อาหารเพ่ือสุขภาพ ประโยชน�และแนวทางของการใช'เพ่ือสุขภาพ กฎหมายและการ
ควบคุม ปฏิบัติการ 
  The importance of food for health; nutritional composition and functional; 
type of food and food products for health; health benefits and using; laws and regulation; 
practice. 



4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 
Beverage and Ice-cream 

3(2-2-6) 

  ความรู'ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องด่ืมและไอศกรีม ประเภทของเครื่องด่ืมและไอศกรีม หลักการทํา
เครื่องด่ืมและไอศกรีม การจัดตกแต�งเครื่องด่ืมและไอศกรีม การคํานวณต'นทุน การพัฒนาสูตรและการ
ควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการ 
  General knowledge of beverage and ice-cream; Types of beverage and ice-
cream; principles of beverage and ice-cream making; beverage and ice-cream garnishing; cost 
calculation; formula development and quality control; practice. 

4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 
Thai Fusion Cuisine 

3(2-2-6) 

  แนวคิดเก่ียวกับอาหารผสานวัฒนธรรมท่ีนําเอาวัตถุดิบ เครื่องปรุง และกระบวนการปรุง
อาหารต�างถ่ินฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีแต�งต�างกันมาบูรณาการกันให'เกิดเปlนรายการอาหารท่ีมี
เอกลักษณ�เฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และรสสัมผัส การนําแนวคิดเก่ียวอาหารผสานวัฒนธรรม
มาใช'ในการประกอบอาหารไทยเชิงพาณิชย� การดัดแปลงสูตรด้ังเดิมให'มีความร�วมสมัย มีความน�าสนใจ และ
สารมารถนํามาใช'ประโยชน�เชิงพาณิชย�ได' การออกแบบรายการอาหาร การนําเสนอ การคํานวณต'นทุน การ
พัฒนาสูตรมาตรฐาน และการต้ังราคา ปฏิบัติการ  
  The concept of fusion food that blends ingredients, seasoning, and cooking 
methods from different regions and cultural roots to integrate to a unique menu with 
gustatory and textual balances; the adaptation of the concept in Thai commercial gastronomy; 
the modernization of traditional recipes to be more interesting while allowing commercial 
benefits; menu design; food presentation; cost calculation standard recipe development, 
pricing; practicum learning according to course content. 

 
  



(2) กลุ�มวิชาส่ิงทอและเครื่องนุ�งห�ม 
4513320 ประวัติศาสตร�ส่ิงทอและแฟช่ัน  

Textile and Fashion History 
2(2-0-4) 

  ประวัติศาสตร�สิ่งทอและแฟชั่น ประวัติศาสตร�เครื่องแต�งกายตะวันตก ประวัติศาสตร�เครื่อง
แต�งกายไทยรูปแบบ วัสดุ การใช'สอย  
  Textile and fashion history; Western fashion history; Thai fashion history, form, 
material, occasion.  

4513321 ผลิตภัณฑ�จากผWา 
Fabric product 

3(2-2-6) 

  ประเภทผลิตภัณฑ�และสิ่งประดิษฐ�จากผ'า หลักและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ�ผ'า การออกแบบ 
การเลือกวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการ 
  Type of fabric products and fabric Crafts; principles and development of 
fabric products; materials selection; producing and quality control; practice. 

4513322 แฟช่ันและเครื่องแตnงกาย 
Fashion and Clothing 

3(2-2-6) 

  วิวัฒนาการและประวัติการแต�งกายของไทยและต�างประเทศ ความสําคัญของ วัฒนธรรม
การแต�งกายไทย การเลือกเสื้อผ'าและเครื่องแต�งกายให'เหมาะสมกับ บุคลิกภาพ เศรษฐฐานะ และโอกาส 
แนวโน'มแฟชั่นและเครื่องแต�งกาย ปฏิบัติการ 
  Evolution and history of Thai and foreign attires; Importance of traditional 
Thai clothing; selection of clothing to suit one’s figure, personality economic status and 
occasion; fashion and clothing Trends. 

4513323 สีและการยWอม 
Dye and Dyeing 

3(2-2-6) 

  ประเภทของสีธรรมชาติและสีสังเคราะห� คุณสมบัติของสี วิธีการย'อมสิ่งทอ กลไก ของการ
ย'อมสิ่งทอ ป_จจัยท่ีมีผลต�อการย'อม ปฏิบัติการ 
  Types of natural and synthetic dyes; properties of dyes; textile dyeing 
procedures; factors affecting the dyeing; practice. 

4513324 ผWาทอพ้ืนเมือง 
Native Weaving 

3(2-2-6) 

  วิวัฒนาการผ'าทอพ้ืนเมืองของไทยและชนชาติต�างๆ ภูมิป_ญญาท'องถ่ิน ด'านการทอผ'า การ
สร'างลวดลาย สีย'อมธรรมชาติและสีสังเคราะห� การวิเคราะห�ลวดลายผ'าพ้ืนเมือง การศึกษา คิดค'น ปฏิบัติการ 



  Evolution of the Thai and nation native hand-woven cloth; local wisdom in 
cloth weaving; developing weaving patterns; synthetic and natural dyes; practice analyzing 
and designing patterns for native cloth. 
 

 
  



(3) กลุ�มวิชาการจัดการบ#านและท่ีอยู�อาศัย 
4512325 ความรูWเก่ียวกับบWานและท่ีอยูnอาศัย 

Introduction of Housing and Residential 
2(2-0-4) 

  ความหมายของบ'านและท่ีอยู�อาศัย วิวัฒนาการของบ'านและท่ีอยู�อาศัย หลักการสร'างบ'าน 
ความสําคัญของบ'านและท่ีอยู�อาศัย ประเภทของบ'านและท่ีอยู�อาศัย ลักษณะของท่ีอยู�อาศัยท่ีดี การจัดผัง
เครื่องเรือน การเลือกซ้ือเครื่องเรือน การใช'สีในบ'าน ไฟฟ-าในบ'านและเครื่องประดับตกแต�งบ'าน อิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตครอบครัวท่ีมีผลกระทบต�อลักษณะท่ีอยู�อาศัยในป_จจุบัน 
  Meanings of housing and Residential; the evolution of home and residential; 
house building; the importance of housing and household; types of household; 
characteristics of decent residential; furniture layout; selection of furniture, painting, home 
Decor and electrical; the influence of family lifestyles changes under the current housing 
characteristics. 

4513326 การพัฒนาท่ีอยูnอาศัย 
Housing and Home Development 

2(1-2-4) 

  ความสําคัญ การเลือก สิ่งท่ีมีอิทธิพลต�อท่ีอยู�อาศัยในป_จจุบัน การจัดตกแต�ง การเลือกเครื่อง
เรือน การปรับปรุงแก'ไขซ�อมแซม เพ่ือให'ใช'ท่ีอยู�อาศัยได'อย�างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติการ 
  Value, choices, the current influential factors on housing, decoration, 
furniture’s selection, home improvement to achieve maximum benefit. 

4513327 การจัดตกแตnงและปรับปรุงท่ีอยูnอาศัย 
Household Decoration and Improvement 

2(1-2-4) 

  ความสําคัญของบ'านและท่ีอยู�อาศัย ประเภทของท่ีอยู�อาศัย การเลือกท่ีอยู�อาศัย 
องค�ประกอบศิลปvกับการตกแต�ง การปรับปรุงซ�อมแซมท่ีอยู�อาศัยและบริเวณท่ีอยู�อาศัยให'สวยงามและ
ปลอดภัย ปฏิบัติการ 
  Meanings of housing and Residential; the evolution of home and residential; 
house building; the importance of housing and household; types of household; 
characteristics of decent residential; furniture layout; selection of furniture, painting, home 
Decor and electrical; the influence of family lifestyles changes under the current housing 
characteristics. 

4513328 การสุขาภิบาลท่ีอยูnอาศัย 
Housing Sanitation 

2(2-0-4) 

  ความสําคัญของท่ีอยู�อาศัย การสุขาภิบาลท่ีอยู�อาศัย ป_จจัยท่ีมีผลต�อการสุขาภิบาล ท่ีอยู�
อาศัย และการจัดท่ีอยู�อาศัยให'ถูกสุขลักษณะ การป-องกันโรคติดต�อ อุบัติเหตุและเหตุรําคาญ 



  The importance of housing; housing sanitation; factors influencing of housing 
sanitation and housing hygiene management; disease prevention; accident and nuisance. 

4513329 การตกแตnงสวน 
Garden Decoration 

2(1-2-4) 

  หลักการและวิธีการออกแบบจัดสวนในงานภายในและภายนอกอาคาร และเรียนรู'ถึงชนิด 
ลักษณะ รูปทรง ขนาดของพันธุ�ไม'ข้ันพ้ืนฐานท่ีใช'ในการตกแต�ง ปฏิบัติการออกแบบพร'อมท้ังมีการศึกษานอก
สถานท่ี 
  Theory and practice of interior and exterior landscape design and related 
aspects such as types, characters, and sizes of plants and horticultures. Explore landscape 
design and horticulture through fieldtrips and design projects. 

 
  



(4) กลุ�มวิชาการพัฒนามนุษย,และครอบครัว 
4512330 พัฒนาการเด็กและการอบรมเล้ียงดูเด็ก 

Child Development and Child Care 
2(2-0-4) 

  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก วิธีการจัดประสบการณ� การแก'ไขและการป-องกัน
พฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค� การฝuกวินัยเด็ก การจัดอาหารและโภชนาการสําหรับเด็ก การป-องกันอุบัติเหตุ 
บทบาทของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก กรณีศึกษา 
  Theory and principles of child development; method of learning experiences; 
resolution and prevention of unwanted behavior; child training and discipline; providing food 
and nutrition for children; accident prevention; the role of the family in raising the children; 
case studies. 

4514331 การอบรมเล้ียงดูเด็กพิเศษ 
Care for Children with Special Need 

2(2-0-4) 

  ประเภทของเด็กพิเศษ ลักษณะและพัฒนาการท่ัวไปทางร�างกาย อารมณ� สังคมของเด็ก
พิเศษ หลักการอบรมเลี้ยงดูเพ่ือส�งเสริมให'อยู�ในสังคมได'อย�างมีความสุข การจัดอาหารและโภชนาการสาหรับ
เด็กพิเศษ บทบาทของครอบครัวและหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 
  Type of Children with Special Need; Characteristics and physical, intellectual, 
emotional and social development in general of children with special need; principles of 
care and training to rehabilitate children with special need to encourage the society happily; 
family influences and agencies Related in children with special need. 

4514332 การดูแลผูWสูงอายุ 
Elderly Care 

2(2-0-4) 

  ความสําคัญของผู'สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด'านร�างกาย อารมณ� สติป_ญญา สังคม อัน
เปlนผลสืบเนื่องมาจากความสูงอายุ การจัดอาหารและโภชนาการสาหรับผู'สูงอายุ การดูแลและการจัด
สวัสดิการทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู'สูงอายุ 
  The importance of the elderly; physical, emotional and social changes 
resulting from old age; providing food and nutrition for elderly; care and social welfare for 
the elderly; learning activities to increase the quality of life of the elderly. 

4514333 วิกฤติการณ�ในครอบครัวและสังคม 
Family and Social Crisis 

2(2-0-4) 

  ความสําคัญ ความหมายและประเภทของวิกฤติการณ�ของครอบครัว ป_ญหาครอบครัว 
ป_ญหาสังคม แนวทางแก'ไขและการป-องกันวิกฤติการณ�ของครอบครัวและสังคม กรณีศึกษา 
  The importance, definition and family crisis; family problem; society problem; 
solutions and prevention in family and social crisis; case studies. 



     4514334 คหกรรมศาสตร�กับการพัฒนาเยาวชน 
Home Economics and Youth Development 

2(2-0-4) 

  พัฒนาการของเยาวชน การบูรณาการงานด'านคหกรรมศาสตร�เพ่ือการส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน การคุ'มครองเยาวชน ป_ญหาและกฎหมายท่ีเก่ียวข'องกับเยาวชน กรณีศึกษา 
  Development of Youth; types, principle; integration of Home Economics for 
extension and youth development; youth protection; problem and laws related in youth; 
case studies. 

 
  



(5) กลุ�มวิชาศิลปะประดิษฐ,และงานสร#างสรรค, 
4512335 งานเย็บ ปuก ถัก รWอย 

Embroidery Arts 
2(1-2-4) 

  คุณประโยชน�ของการเย็บ ป_ก ถัก ร'อย เครื่องมือ เครื่องใช' ปฏิบัติการ 
  Benefits of an embroidery; equipment; practice 

4512336 การจัดดอกไมWแบบประยุกต�ศิลปv 
Floral Arrangement in Applied Arts 

2(1-2-4) 

  องค�ประกอบศิลปv รูปแบบและการออกแบบการจัดดอกไม'แบบประยุกต�ศิลปv การเลือก การ
เตรียม การใช' การจัด การดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ�การจัดดอกไม' ปฏิบัติการ 
  Elements of arts; pattern; patterns and floral arrangement in applied arts; 
selection, preparation; use; arrangement; maintenance of materials; practice. 

4512338 การประดิษฐ�วัสดุเหลือใชW 
Waste Material crafting 

2(1-2-4) 

  วัสดุเหลือใช'และผลกระทบกับสิ่งแวดล'อม แนวทางการแก'ป_ญหา ประเภทของวัสดุเหลือใช'
ในครัวเรือน และวัสดุเหลือใช'จากธรรมชาติ การนําวัสดุเหลือใช'มาออกแบบเปlนงานประดิษฐ� ปฏิบัติการ 
  Waste materials and environmental impact. Approach to problem solving. 
Types of household waste materials. And natural waste materials. Waste materials design is 
invention; practice. 

4513337 การจัดดอกไมWในงานประเพณีไทย 
Floral Arrangement in Thai Traditional Style 

2(1-2-4) 

  ความเปlนมา รูปแบบการจัดดอกไม'ประยุกต�ในงานประเพณีไทย การเลือก การเตรียม การ
ใช'และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ� การจัดดอกไม'ในงานประเพณี การออกแบบเชิงสร'างสรรค� ปฏิบัติการ 
  History; pattern of floral arrangement in Thai Traditional Style; selection, 
preparation; use and maintenance of materials; floral arrangement in traditional style; 
practice. 

4514339 เครื่องหอมและของชํารnวย 
Aroma and Souvenir 

2(1-2-4) 

  ความเปlนมา ประเภทของเครื่องหอมและของชําร�วย การใช'ประโยชน� การเลือก การเตรียม 
การใช' วัสดุอุปกรณ� หลักการและข้ันตอนการประดิษฐ� ปฏิบัติการ 
  History; type of aroma and souvenir; selection; utilization; preparation, use, 
materials; principles and procedures of handicraft; practice. 
 

 



ฝxกประสบการณ�วิชาชีพ 
5144014  การเตรียมการฝxกประสบการณ�วิชาชีพคหกรรมศาสตร� 

Preparation for Professional Experience in Home 
Economics 

1(0-2-1) 

  การเตรียมความพร'อมก�อนการฝuกประสบการณ�วิชาชีพ เพ่ือให'ให'ผู'เรียนเกิดความรู'ทักษะ 
ทัศนคติ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
  Preparation of field experience, in order to enable students to acquire 
appropriate the knowledge, skills, attitudes and attributes. 

4514402 การฝxกประสบการณ�วิชาชีพคหกรรมศาสตร� 
Field  Experience in Home Economics 

6(450) 

  ฝuกปฏิบัติงานเก่ียวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา มีการปฐมนิเทศ และป_จฉิมนิเทศ
เก่ียวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 
  Orientation, work placement, post training to be the professional in home 
economics 

4514411 เตรียมสหกิจศึกษา 
Preparation for Co-operative Education  

1(0-2-1) 

  จัดกิจกรรมการเตรียมความพร'อมก�อนการฝuกสหกิจศึกษา เพ่ือให'ให'ผู'เรียนรับรู'ลักษณะ
อาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
  Preparation of co-operative education in order to instill students with 
professional knowledge and opportunities. 

4514412 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education  

6(450) 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน โดยการบูรณาการความรู' กับการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน และการนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  Workplace practices in both public and private sector; by integrating 
knowledge with operations, reporting, and presentation of workplace practices. 

 

 


