


มคอ.2 มรรพ. 

 

 

 

 

ค าน า 

        
                   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564         
ได้พัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุงเนื้อหาและ
โครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นระบบกลไกที่สร้างความมั่นใจใน
ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับ    
ปริญญาตรี 
 

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจึงได้ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนธันวาคม        
พ.ศ.2557 และเพ่ิมรายวิชาใหม่ ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาบางรายวิชาให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ชุมชน และสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการครอบครัวและสังคมที่ดีตลอดจน
การน าองค์ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ไปประกอบเป็นวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
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การประกันคุณภาพหลักสูตร 

การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

ภาคผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา 
ภาคผนวก ข   ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

ภาคผนวก ค   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและคณะกรรมการ   
พัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ง  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 

- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย  
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.256 

- ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้า
สู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 
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- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผล
การเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือ การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 

ภาคผนวก จ.  โครงสร้างเปรียบเทียบหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ.  ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

ภาคผนวก ช   ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564      
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรจากการประชุมครั้งที่ 4/2564   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 ในปีการศึกษา 2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารในโรงพยาบาล/สถาบัน 

 8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 8.3 พนักงานฝ่ายอาหารของโรงแรมและภัตตาคาร 

 8.4 พนักงานฝ่ายโภชนาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 8.5 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 8.6 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในงานอาหาร 
 8.7 นักออกแบบและตกแต่งอาหาร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาคนเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนประชาชนมี
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economy Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เน้นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในกระแสของโมเดลหรือรหัส
ใหม่ “ประเทศไทย 4.0” ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(innovation-based economy) มีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก ติดชายทะเล เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งผลิตผลไม้ที่
ส าคัญ ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารทะเล มีความต้องการก าลังคนด้านคหกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาอาหาร
และโภชนาการ เพ่ือท างานฝ่ายผลิตอาหารในโรงแรมภัตตาคาร ประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม 
ประกอบการด้านถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย  
12.1.2 ยกระดับหลักสูตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
12.1.3 สนับสนุนหรือส่งเสริมศักยภาพของบัณฑิต ตามความต้องการของสถานประกอบการและ การ

ประกอบอาชีพในอนาคต  
12.1.4 หลักสูตรต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรู้ที่เป็นมาตรฐาน  มีภูมิปัญญา

ท้องถิน่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกติดชายฝั่งทะเล มีอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรมต่างๆ มากมาย ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปิดสาขาวิชา      
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คหกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นทางด้านอาหารและโภชนาการ โดยสามารถใช้พ้ืนที่และผู้มีประสบการณ์มาเสริมสร้าง
หลักสูตรให้มีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผู้มีประสบการณ์ในด้าน        
คหกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับงานด้านอาหารและโภชนาการมาเป็นวิทยากรได้ อีกทั้งอาหารพ้ืนเมืองของจังหวัด
จันทบุรียังมีจุดเด่นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชน พัฒนาตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน ยิ่งกว่านั้นมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือสนองความต้องการก าลังคนในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ด้วย 

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชา
อ่ืนหรือคณะอ่ืนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจ านวน 10 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยกิต คือ 

กลุ่มวิชาคุณธรรม  จริยธรรม จ านวน 3  รายวิชา  9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาความอดทน   จ านวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล   จ านวน  3  รายวิชา  9  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ จ านวน 2 รายวิชา  6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนรายวิชาต่างๆ โดยภาควิชาอ่ืนของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิชาแกน 8 รายวิชา จ านวน 
18 หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาเคมี  2  รายวิชา  4  หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาชีววิทยา 2 รายวิชา 4  หน่วยกิต 

        กลุ่มวิชาฟิสิกส์  2  รายวิชา  4  หน่วยกิต 

          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  2  รายวิชา  6  หน่วยกิต 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

         รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาอ่ืนสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือก
เสรีได้ทั้งนี้ตามความสนใจของแต่ละคน 

13.3 การบริหารจัดการ 

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษา
หลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่
ต่างคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้งความสอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ส่วนนักศึกษาที่มาเลือกเรียน เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียน  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ปรัชญา 
         คหกรรมศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตรู้คิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
ความส าคัญ 

ปัจจุบันการด าเนินชีวิตประสบกับปัญหาและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยหลั กสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต           
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้บรรจุเนื้อหาของรายวิชาที่มีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนอีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่องค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย  

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
1. หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ทางด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

2. เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

3. เพ่ือปรับปรุงกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

4. เพ่ือปรับรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน 

5. เพ่ือปรับเนื้อหาบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
สถานประกอบการ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้  

1. มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในทางคหกรรมศาสตร์ โดยเน้นด้านอาหารและ
โภชนาการ สามารถบูรณาการความรู้เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม   

2. มีความรอบรู้ในด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้ให้
ก้าวหน้า สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
พัฒนาสังคม และท้องถิ่น 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะ
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ให้มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา      
คหกรรมศาสตร์ไม่ต่ ากว่าที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด
(สกอ.) 

(1) พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานที่ก าหนด 

)2(   ติดตามประเมินหลักสูตร   
     อย่างสม่ าเสมอ 

 )1 ( เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 (2) รายงานผลการประเมิน 

      หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

(1)  ติดตามความเปลี่ยนแปลง 
     และความต้องการก าลังคนใน 

     ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ 

     เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

     หลักสูตร 
 

(1) คุณลักษณะของบัณฑิตตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

)2(  เอกสารการประสานงานกับ 

     ภาครัฐและเอกชน 

(3) รายงานผลความต้องการและ
ความพึงพอใจการใช้บัณฑิต
ของสถานประกอบการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.(สายวิชาชีพ) 
2. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

              1. นักศึกษาแรกเข้าอาจพบปัญหาการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบมหาวิทยาลัย แตกต่างจากเดิมในด้านสังคม การอยู่
ร่วมกัน และการท ากิจกรรม 

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ต้องเรียนรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา 
จึงอาจมีปัญหาส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์จากมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักศึกษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ
การปรับตัว 

    3. ความรู้พ้ืนฐานวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษาไม่เท่ากัน ท าให้การเรียนรู้และการรับรู้
รวมทั้งทัศนคติต่างกัน 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

             1. มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ให้แนะน าการวางเป้าหมายของการศึกษา เป้าหมายของชีวิต 
เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการตนเอง ตลอดจนความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม 
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    2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน ท าหน้าที่ สอดส่องดูแล ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า 
แนวทางท้ังปัญหาด้านการเรียนและปัญหาอ่ืนๆ แก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

    3. มีระบบพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับอาจารย์ในการติดตาม เสนอ
แนวทางและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา 

   5. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคหกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษาใหม่ 
   6. จัดอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้นักศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
    7. จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

- 

- 

- 

30 

- 

- 

30 

30 

- 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (1) - - - 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 
งบประมาณตามหมวดรายจ่ายแต่ละปีการศึกษา(บาท) 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

2. งบด าเนินการ 

3. งบลงทุน 

- 

30,000 

50,000 

- 

60,000 

100,000 

- 

90,000 

150,000 

- 

120,000 

200,000 

- 

120,000 

250,000 

รวม 80,000 160,000 240,000 320,000 370,000 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

งบเงินอุดหนุน 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

รวม 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

   ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 26,000 บาท/คน/ปี 
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2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
     นักศึกษาที่เคยศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือมีประสบการณ์

ด้าน คหกรรมศาสตร์ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563  ประกาศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561  ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พ.ศ. 2560 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ง) 
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 Meditation for Life Development  

0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 
 Life and Death  

1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล    6  หน่วยกิต  

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Thai for Communication in the 21st Century  

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 English for Communication in the 21st Century  

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Chinese for Communication in the 21st Century  

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 3(2-2-5) 
 Khmer for Communication in the 21st Century  

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 Thai and ASEAN Society and Culture  

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Life in the digital age  

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
 Computer, Poll and Presentation  

1.3 กลุ่มวิชาความอดทน      6  หน่วยกิต  

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Volunteer with local development  

0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government  

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
 Citizenship of Thai Democracy  

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
 Creative Community Learning  

0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
 Green Citizen  

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Basic Smart Technology and Development  

0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
 Royal Initiation in Plant and Agriculture  
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1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ                                    6  หน่วยกิต 

0463001  ฉลาดคิด 3(3-0-6) 
 Smart Thinking  

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life  

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
 Leadership and Teamwork  

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 
 Digital Business and SMEs  

0463005 การเงินและความมั่นคง 3(3-0-6) 
 Finance and Wealth  

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
 Gems and Jewelry  

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Life and health management  

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 Arts for Daily Life in the 21st Century  

0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 

 Aesthetic Agriculture  

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making  

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า     99  หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน        18  หน่วยกิต 

บังคับเรียน ในรายวิชาต่อไปนี้ 
4011101  ฟิสิกส์พื้นฐาน 

 Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

4011102  ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

 Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

4021111  เคมีพ้ืนฐาน 

 Fundamental chemistry 

3(3-0-6) 

4021112  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

 Fundamental chemistry laboratory 

1(0-3-0) 
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4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
Microbiology for Home Economics 

3(3-0-6) 

4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
Microbiology for Home Economics Laboratory 

1(0-3-0) 

4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
Mathematics for Home Economics 

3(3-0-6) 

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย   

Statistics for Research 

3(3-0-6) 

2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 

บังคับเรียน ในรายวิชาต่อไปนี้ 
4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 

Fundamental of Home Economics 

1(1-0-2) 

4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 

Consumption Economics 

3(3-0-6) 

4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพคหกรรมศาสตร์ 
Computer and Information Technology in Home Economics 

3(2-2-5) 

4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์ 
Experimental Design for Home Economics 

3(3-0-6) 
 

4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 
Seminar  in  Home Economics 

2(1-2-3) 

4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
Home Economics Business Management 

3(2-2-5) 

4514181 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
Research in Home Economics 

3(1-4-4) 

2.3  วิชาเฉพาะ                   57 หน่วยกิต 

      2.3.1 วิชาเฉพาะบังคับ      24 หน่วยกติ 

4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์ 
Applied Arts in Home Economics 

2(1-2-3) 

4511202 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ 
Human Development Family and Reproductive health  

2(2-0-4) 

4511203 ศิลปะงานใบตอง การแกะสลักผัก-ผลไม้ และจัดดอกไม้สด 

Art of Banana-Leaf, Fruit and vegetable Carving, and Fresh 

Flower Arrangement 

3(1-4-4) 
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4511204 โภชนาการ 

Nutrition 

2(2-0-4) 

4512201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
English for Home Economics 

2(1-2-3) 

4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 

Principle of  Thai Food and Thai Dessert  Preparation 

3(1-4-4) 

4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

Science of Cookery 

3(2-2-5) 

4512204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนในศตวรรษท่ี 21 

Family and Community Resource Management in the 21st 

Century 

2(2-0-4) 

4512205 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร 

Food sanitation and safety and food quality control 

3(3-0-6) 

4514201 ผ้าและการตัดเย็บ 

Textile Fabric and Sewing 

2(1-2-3) 

2.3.2 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า         33    หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
4512301 อาหารส าหรับชีวิตยุคใหม่ 

Food for Modern Life 

2(1-2-3) 

4512302 โภชนศาสตร์ครอบครัว 

Family Nutrition 

3(2-2-5) 

4513303 โภชนบ าบัด 

Diet Therapy 

3(2-2-5) 

4513304 อาหารไทย 

Thai  Cuisine 

3(1-4-4) 

4513305 อาหารว่าง 
Snack  Cookery 

3(1-4-4) 

4513306 ขนมไทย 

Thai Desserts 

3(1-4-4) 

4513307 ศิลปะการตกแต่งอาหาร และการน าเสนอ 

Food Decoration and Presentation 

 

2(1-2-3) 
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4513308 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 

Food Preservation and Processing 

3(1-4-4) 

4513309 อาหารท้องถิ่น 

Local Food 

3(1-4-4) 

4513310 อาหารนานาชาติ 
International Cuisine 

3(1-4-4) 

4513311 เบเกอรี่ 
Bakery 

3(1-4-4) 

4513312 การแต่งหน้าเค้กและขนม 

Cake  and  Dessert  Decoration 

2(1-2-3) 

4513313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  
Food Product and Sensory Evaluation 

3(1-4-4) 

4513314 การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร 

Catering and Food Service 

3(2-2-5) 

4513315 โภชนศาสตร์ชุมชน 

Community Nutrition 

3(2-2-5) 

4513316 อาหารอาเซียน 

ASEAN Food  

3(1-4-4) 

4513317 อาหารเพื่อสุขภาพ 

Food for Health 

3(1-4-4) 

4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 

Beverage and Ice-cream 

3(2-2-5) 

4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 

Thai Fusion Cuisine 

3(1-4-4) 

- กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  
Textile and Fashion History 

2(2-0-4) 

4513321 ผลิตภัณฑ์จากผ้า 

Fabric product 

3(2-2-5) 

4513322 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

Fashion and Clothing 

3(2-2-5) 

4513323 งานผ้าเพื่องานบริการ 

Textile Product Serviceability 

3(2-2-5) 
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4513324 ผ้าทอพ้ืนเมือง 
Native Weaving 

3(2-2-5) 

- กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและท่ีอยู่อาศัย 

4512330 ความรู้เกี่ยวกับบ้านและท่ีอยู่อาศัย 

Introduction of Housing and Residential 

2(2-0-4) 

4512331 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 

Housing and Home Development 

2(1-2-3) 

4512332 การจัดและตกแต่งบ้าน 

Home Fumishing and Decration 

2(1-2-3) 

4512333 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในบ้าน 

Housing Sanitation and Safety 

2(2-0-4) 

4512334 การตกแต่งสวน 

Garden Decoration 

2(1-2-3) 

- กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์และครอบครัว 

4512340 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

Child Development and Child Care 

2(2-0-4) 

4512341 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 

Care for Children with Special Need 

2(2-0-4) 

4512342 การดูแลผู้สูงอายุ 
Elderly Care 

2(2-0-4) 

4513343 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม 

Family and Social Crisis 

2(2-0-4) 

4513344 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวในศตวรรษที่ 21 

Family Relationship Reinforcement in the 21st Century 

2(2-0-4) 

- กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
4512350 การแกะสลักผักและผลไม้เพ่ือการตกแต่งอาหาร 

Vegetable  Fruit Carvings for Food Decoration 

3(1-4-4) 

4512351 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ 
Floral Arrangement in Applied Arts 

2(1-2-3) 

4512352 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ 
Waste Material crafting 

2(1-2-3) 

4512353 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย 

Floral Arrangement in Thai Traditional Style 

2(1-2-3) 
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4512354 เครื่องหอมและของช าร่วย 

Aroma and Souvenir 

2(1-2-3) 

           2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 ไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต 

4514411 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 1 

Preparation for Professional Experience in Home Economics 1 

1(0-2-1) 

4514412 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2 

Preparation for Professional Experience in Home Economics 2 

1(0-2-1) 

4514413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
Field  Experience in Home Economics 

4(450) 

4514998 เตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 
Preparation for Co-operative Education in Home Economics 

2(0-4-2) 

4514999 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 
Co-operative Education in Home Economics 

6(640) 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

       ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้  
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ความหมายของรหัสวิชา 
 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

 016xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 

 026xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาน าความรู้สู่สากล 

 036xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาความอดทน 

 046xxxx  หมายถึง วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

  

 หมวดวิชาเฉพาะ 

การก าหนดรหัสวิชาในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต  
ตัวเลขล าดับที่ 1 – 3  หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 ตัวเลขล าดับที่ 4   หมายถึง ระดับชั้นปี มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
เลข 1 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 1 

เลข 2 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่ 4 

 ตัวเลขล าดับที่ 5   หมายถึง หมวดวิชา มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
เลข 1 หมายถึง วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

เลข 2 หมายถึง วิชาบังคับ 

เลข 3 หมายถึง วิชาเลือก 

เลข 4 หมายถึง   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ตัวเลขล าดับที่ 6 และ 7 หมายถึง ล าดับของรายวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

xxxx-xxxxxx 

3(3–0–6) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 

3 (3–0–6) 
1 (0–3–0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (18) 
4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 1 (1–0–2) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์ 
4511202 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและอนามัยเจริญ
พันธุ์ 

2 (1–2–3) 
2 (2–0–4) 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 21 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
4021111 เคมีพ้ืนฐาน 

4021112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรมศาสตร์ 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
4511203 ศิลปะงานใบตอง การแกะสลักผัก-ผลไม้
และจัดดอกไม้ 
4511204  โภชนาการ 

3(1-4-4) 
 

2(2-0-4) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 21 
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ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
4011101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 

3(3-0-6) 
1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
4512201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ 
4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 

4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
4512204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
ในศตวรรษท่ี 21 

2(1-2-3) 
 

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

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 20 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
4513105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ(18) 
4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 

4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ คหกรรมศาสตร์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
4512205 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย  

ในอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 

2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 20 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (18) 
4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรม
ศาสตร์ 

3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

2(x-x-x) 

3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

4514411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
คหกรรมศาสตร์ 1  

1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (18) 
4513471 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

2(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx  

xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

รวม 19 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน (18) 
4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
4514481 การวิจัยคหกรรมศาสตร์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
4514201 ผ้าและการตัดเย็บ 2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

 

4514412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ 2 หรือ 

4514998 เตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 

 

1(0-2-1) 
หรือ 

2(0-4-2) 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 9 หรือ 10 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  (18) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (24) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (33) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา (6) 

4514413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรม
ศาสตร์ หรือ 

4514999 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 

4(450) 
หรือ 

6(640) 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 4 หรือ 6 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา /  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

5 นางสาวอภิรดี  
บุญค า 
244070001XXXX 

วท.ม. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555 

วท.บ. (เคมี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549 

อาจารย์ 30 30 30 30 30 

 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ปกีารศึกษาที่ส าเร็จ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 นางสุนี  ศักดาเดช คศ.ม. สาขาอาหารและโภชนาการ 

กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
รอง    

ศาสตราจารย์ 
30 30 30 30 30 

2 นางสาวภัทราวดี   
ศิริอ านวยลาภ 

คศ.ม. สาขาอาหารและโภชนาการ 

คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
30 30 30 30 30 

3 นาวสาวอุรชา  วานิช Ph.D.( Food and Nutrition 

Science) 
วท .ม.   (คหกรรมศาสตร์) 
วทบ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร) 

อาจารย์ 

30 30 30 30 30 

4 นางสาวนฤมล    
อภินันท์สวัสดิ์ 

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) 
ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ – คหกรรม
ศาสตร์) 

อาจารย์ 
30 30 30 30 30 

5 นางปาริชาติ          
หงส์เกียรติขจร 

พบ.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

6 นางมธุรา อุณหศิริกุล ปร.ด. (สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร) 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ปกีารศึกษาที่ส าเร็จ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

7 นางสาวชวัลรัตน์ สมนึก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยม
อันดับ 1 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

8 นายอรรถกร  ค าฉัตร วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
การพัฒนาทรัพยากร)    
วศ.บ. (เครื่องกล) 

อาจารย์ 30 30 30 30 30 

9 นายนิภัทร  เปี่ยมอรุณ ปร.ด.(เคมีประยุกต์) 
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์) 
วศ.บ.(เคมี)  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

10 นางสาวสุนิษา  
สุวรรณเจริญ 

วท.ด.(เคมี) 
วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

11 นางสาวพิมใจ      
สุวรรณวงค ์

วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

อาจารย์ 30 30 30 30 30 

12 นางสาวอภิรดี  บุญค า วท.ม.(เคมี) 
วท.บ.(เคมี) 

อาจารย์ 30 30 30 30 30 

13 นางสาวจิรภัทร       
จันทมาลี 

ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) 
วท.บ. เกียรตินิยม (จุลชีววิทยา) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

14 นางสาวศศิธร        
พุทธรักษ์ 

วท.ม.  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

วท.บ.  (ชีววิทยา) 
อาจารย์ 30 30 30 30 30 

15 นางณมนรัก ค าฉัตร ปร.ด. (พฤกษศาสตร์) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

16 นางสาวรุจิเรข   
ปราชญากุล 

ศศ.ม.  (การสอนคณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

17 ว่าที่ร้อยตรีประสาน  
แสงไพบูลย์ 

วท.ม. (การสอนชีววิทยา) 
กศ.บ. (ชีววิทยา) 

อาจารย์ 30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/ปกีารศึกษาที่ส าเร็จ 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

19 นายอาทร สกุลวรกิจ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์ –  ฟิสิกส์)     

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

20 นางสาววิชลัดดา       
อุ่นสะอาด 

วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา) 
กศ.บ. (ศาสตร์วิทยา – ฟิสิกส์) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

21 นางสาวชุตาภา คุณสุข วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
วท.บ.(ชีววิทยา) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

22 นางสาวอาภาพร บุญมี วท.ด.(เคมี)  
วท.ม.(เคมี)  
วท.บ.(เคมี) 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

30 30 30 30 30 

23 นางสาววัชรี          
วรัจฉรียกุล 

Ph.D. (Organic Chemistry) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ – เคมี) 

อาจารย์ 30 30 30 30 30 

 

 

3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

   ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
นักศึกษาคหกรรมศาสตร์จะฝึกงานในสถานประกอบการด้านอาหาร หรือฝึกในหน่วยงานราชการ เช่น 

โรงพยาบาล โรงแรม โดยเลือกฝึกตามภารกิจของสถานที่ฝึกหรือโครงงานแก้ไขปัญหาของสถานที่ฝึก ภายใต้
การดูแลของคณะกรรมการฝึกงานของนักศึกษาและตัวแทนจากหน่วยงานนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

         4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ  ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ         

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 

 4.1.2 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการท างาน
ในสถานทีฝ่ึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  

       4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
        ตามเวลาท างานของหน่วยงานที่เข้าฝึกงาน โดยให้ได้ตรงเวลาการฝึกงานรวมอย่างน้อย 450 ชั่วโมง 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
             การท าโครงการในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคหกรรมศาสตร์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   โครงงานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ ก าหนดให้นักศึกษาท าการทดลองในหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับงาน 
คหกรรมศาสตร์มีการน าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการ เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน   
ความเห็นชอบจึงท าการทดลองพร้อมทั้งเขียนรูปเล่มรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอ
ผลการวิจัยต่อคณะกรรมการ ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่ งครัด หรือเป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านคหกรรมศาสตร์ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มีองค์ความรู้จากงานวิจัย 

5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย 

5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูล 

ชื่อวิชา ช่วงเวลา 

1. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 3 

2. การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 หรือ เตรียมสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หรือ สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2564.    หนา้ 33 

 

5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
5.2.5 สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.2.6 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาที ่4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
                   5.5.1 อาจารย์ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาเป็น
ผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 

         5.5.2 อาจารย์จัดตารางเพ่ือให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 

         5.5.3 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ 
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
         5.5.4 มีการดูแลความปลอดภัยนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี การท างานนอก
เวลา 
         5.5.5 มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์แ ละใน
ห้องปฏิบัติการของภาควิชา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

        5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย โดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 

        5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจากการสังเกตและจาก
การรายงานด้วยวาจาและเอกสาร 

        5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามและการท างาน ผลงานที่
เกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ (1) มีการสอดแทรกเรื่องมนุษยสัมพันธ์ การแต่งกายให้เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดทั้งการให้บริการอาหาร 

มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1) การสอดแทรกในรายวิชาที่เรียนทุกรายวิชา เช่น อาหารไทย ขนมไทย 
การจัดเลี้ยง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นต้น 

มีจิตสาธารณะ  (1) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรา 
กิจกรรมกระทงธรรม  

มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และ สังคม 

(1) ในกิจกรรมทุกรายวิชาต้องใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) ค านึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคเป็นส าคัญ 

ด้านภาวะผู้น า  และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

(1) ให้นักศึกษามีความเป็นผู้น าและเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
(2) มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ

ด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และมีภาวะ
ผู้น า 

(3) มีข้อก าหนดที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 
เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ มีความตรงต่อเวลาในการท างาน 

ทักษะด้านการผลิตอาหาร การจัดเลี้ยง 
และบริการอาหาร 

 

(1) นอกจากการจัดประสบการณ์ตรงในชั้นเรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ
แล้ว ยังมีการผลิตอาหาร และจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย 

ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (1) จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้
การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และก าหนดให้มีหัวข้อที่ต้องศึกษา 
เช่น การค้นคว้า ข้อมูลสารสนเทศ การท าโครงงานวิจัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

             2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

                      (1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 

   (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 

   (3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

   (4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 

              2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 

                      (2) ให้ความส าคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามก าหนดและความซื่อสัตย์ 
ในการท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 

             (3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 

  (4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ
     2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    (1) ให้ความส าคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามก าหนดและความซื่อสัตย์ 
ในการท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 

             (2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน 

             (3) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ตามสาระวิชา 

             (2) สามารถวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 

             (3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ 

             (4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                      (1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเหมาะสม  
             (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียน  เกิดองค์ความรู้และทักษะต่างๆ 

            (3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 
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    2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                      (1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน รายงาน
หรือโครงงาน 

             (2) สังเกตพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติตน 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

     2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                       (1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ใน
การแก้ไขปัญหาและในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

             (2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่างๆ ตามสาระวิชา 
             (3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์น ามาใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

                      (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจ  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

             (2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

             (3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
              (2)  สังเกตการน าเสนองาน หรือผลงาน 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

              (1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
              (2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
              (3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

    (4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

                       (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การท างานแบบร่วมมือ หรือ 
Brainstorming  

              (2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรื อเสวนางานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

                       (1)  สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

              (2)  ประเมินผลจากผลงาน การน าเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
    (2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
    (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์  การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  
             (2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่มรายงานโดย
ใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

             (3)  ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     (1) สังเกตการน าเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
             (2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 

             (3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า 38 

3.แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

1) กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วยกิต                    

บังคับเรียน                    

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

H.M. King Bhumibol Adulyadej's 

Philosophy for Sustainable  

                   

และเลือกอกี 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้                    

0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 

Moral Education for Self 

Development 

                   

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจรติ 

Anti Corruption Immunity 

 

                   

0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 

Meditation for Life Development 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0163005 ชีวิตและความตาย 

Life and Death 

                   

2) กลุม่วิชาการน าความรู้สู่สากล เรียน 6 หน่วยกิต                    

0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

Thai for Communication in the 21st 

Century 

                   

0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 
21 

English for Communication in the 21st 

Century 

                   

0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 

Chinese for Communication in the 

21st Century 

                   

0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

Khmer for Communication in the 21st 

Century 

                   

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 

Thai and ASEAN Society and Culture 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 

Life in the digital age 

                   

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 

Computer, Poll and Presentation 

                   

3) กลุ่มวชิาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 

Volunteer with local development 

                   

0363002 การเมืองการปกครองไทย 

Thai Politics and Government 

                   

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทย 

Citizenship of Thai Democracy 

                   

0363004 การเรยีนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

Creative Community Learning 

                   

0363005 พลเมืองสีเขยีว 

Green Citizen 

 

 

                   



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า 41 

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยกีับการ
พัฒนา 
Basic Smart Technology and 

Development 

                   

0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณและ
การเกษตร 
Royal Initiation in Plant and 

Agriculture 

                   

4) กลุม่วิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 9 หน่วยกิต                    

0463001 ฉลาดคดิ 

Smart Thinking 

                   

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 

Psychology in Daily Life 

 

                   

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 

Leadership and Teamwork 

                   

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทลัและเอสเอ็มอ ี

Digital Business and SMEs 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์การ
สื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

0463005 การเงินและความมั่นคง 
Finance and Wealth 

                   

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 

Gems and Jewelry 

                   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 

Life and health management 

                   

0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 

Arts for Daily Life in the 21st Century 

                   

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

                   

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดเฉพาะ 

 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีความอดทน 

   2) มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

   3) มีความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
   4) มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 

  4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

               1) สอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

               2) อาจารย์ผู้สอนให้ความส าคัญกับการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้เรียน เช่น การอภิปรายกรณีศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง การยกย่องและให้รางวัลผู้ที่มีความประพฤติดี       
มีจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม  

                  3) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษาที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมี 
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

       1) ประเมินจากผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
               2) ประเมินผลการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

                3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมของผู้เรียน การท างานกลุ่ม 

 4.2 ด้านความรู้ 
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก 

2) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

3) มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่   
มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและเทคนิคการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ในงานอาชีพ 

4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  1) จัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งองค์ความรู้ที่เป็นหลักการทาง

ทฤษฎี  และการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาชีพ  ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  

               2) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
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                  3) ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือให้การเรียนการสอนมีความหลากหลาย ผู้เรียน
สามารถคิดเป็น ท าเป็น และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                  1) ประเมินโดยการวัดผลระหว่างภาคและปลายภาค โดยการสอบข้อเขียน การอภิปราย

กลุ่มการท ารายงาน และการน าเสนอ 

                  2) มีการประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

 4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

              1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล ค้นหา
ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

              2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร ์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
มีคุณภาพ 

              3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเองเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 

                  1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถประมวลผลข้อมูล ค้นหา
ข้อเท็จจริง และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 

                  2) มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับ
งานด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพและในการด ารงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม มีคุณภาพ 

                  3) มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเองเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

  4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 

              1) ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
              2) ประเมินผลงาน การแก้ไขปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 

              3) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
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 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

              1) มคีวามสมารถในการปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

              2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสม 

              3) มีทักษะในการบริหารการจัดการ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะของผู้น ากลุ่ม
และสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม   

       4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

                  1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการท างานเป็นกลุ่ม  หรือการท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์         

4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     1) ประเมินผลจากการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียน 

             2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ 

4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             1) มีความสามารถในการเลือกและประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ ใน
การประมวลผล แปลความหมาย วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล 

              2) มีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสรุปประเด็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

              3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเพ่ือการ
สืบค้นและติดตามความก้าวหน้าในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 

  4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เช่น 

จัดให้มีการอภิปรายในประเด็นด้านคหกรรมศาสตร์ การให้ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องแล้วจัดท า
เป็นรายงานประกอบการน าเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 

  4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             1) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การค้นคว้า การน าเสนอ การอภิปราย ฯลฯ 
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             2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงน าเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการน าเสนอ
ด้วยวาจา ทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการน าเสนอ 

            3) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชา 
 

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 

Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวิชาเฉพาะ                 

วิชาแกน บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต                 

4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

Fundamental Physics 

○   ○ ● ●  ● ●  ○   ○   

4011102 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน 

Fundamental Physics Laboratory 

○   ○  ●  ● ●  ● ○  ●   

4021111 เคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry 

○    ● ●  ●    ○  ● ○ ○ 

4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry 

Laboratory 

○   ○ ○ ●  ● ●  ○ ○  ● ●  

4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
Microbiology for Home 

Economics 

○    ● ●  ●     ○  ●  

4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับคหกรรม
ศาสตร ์
Microbiology for Home 

●   ○ ○ ●  ●   ○   ○ ●  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

Economics Laboratory 

4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
Mathematics for Home 

Economics 

●   ○ ○ ●  ○ ●   ○ ○ ●   

4113105 สถิติเพื่อการวิจยั  

Statistics for Research  
●  ○   ●  ● ○  ○   ●   

วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ 18 หน่วยกิต                 

4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร ์
Fundamental of Home 

Economics 

● ○   ○ ●   ●  ●  ○  ○  

4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบรโิภค 

Consumption Economics 

○ ○   ○ ●   ●  ○    ○  

4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร ์
Computer and Information 

Technology in Home Economics 

 

 

●   ○  ●  ● ○  ○     ○ 
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรม
ศาสตร ์
Experimental Design for Home 

Economics 

●  ○  ○ ●  ●   ○   ●   

  4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร ์
Seminar  in  Home Economics 

●   ○  ● ○  ○  ●     ● 

4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร ์
Home Economics Business 

Management 

●  ○  ○ ●    ●   ○   ○ 

4514481 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร ์
Research in Home Economics 

○ ○    ● ● ●  ○ ●   ●  ○ 

วิชาเฉพาะ  57 หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ 24 หน่วยกิต 

                

4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร ์
Applied Arts in Home Economics 

● ○    ●    ● ○    ○  

4514202 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและ
อนามัยเจรญิพันธ์ุ 

Human Development Family 

● ○    ●    ● ○    ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

and Reproductive health 

4511203 ศิลปะงานใบตอง การแกะสลักผัก-

ผลไม้ และจัดดอกไมส้ด 

Art of Banana-Leaf, Fruit and 

vegetable Carving, and Fresh 

Flower Arrangement 

● ○    ●  ○  ● ○    ○  

4511204 โภชนาการ 
Nutrition 

●   ○  ●   ●  ○     ○ 

4512201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพอาหาร
และโภชนาการ 
English for Foods and Nutrition 

Professions 

●   ○  ●   ●  ○    ●  

4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนม
ไทย 

Principle of  Thai Food and Thai 

Dessert  Preparation 

● ○    ●   ●    ○  ○  

4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 
Science of Cookery 

●  ○   ●  ●     ○  ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4512204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและ
ชุมชน 

Family and Community 

Resource Management 

○   ○  ●    ● ○    ○  

4512205 การสุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภ ัยในอาหาร 
Food Sanitation and Food 

Safety 

●   ○  ●  ●   ○    ○  

4514201 ผ้าและการตดัเยบ็ 

Textile Fabric and Sewing 

●  ○   ●  ●   ○    ○  

วิชาเฉพาะเลือก 33 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวชิาอาหารและโภชนาการ 
                

4511301 อาหารส าหรับชีวิตยุคใหม ่

Food for Modern Life 

● ○    ●   ●  ○     ○ 

4512302 โภชนศาสตร์ครอบครัว 

Family Nutrition 

○     ●   ●   ○  ○   

4513303 โภชนบ าบัด 

Diet Therapy 

○  ○   ●  ● ○  ○   ○   
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4513304 อาหารไทย 

Thai  Cuisine 

●  ○   ●   ● ○   ○   ○ 

4513305 อาหารว่าง 
Snack  Cookery 

○  ○   ●    ● ○    ○  

4513306 

 

ขนมไทย 

Thai Desserts 

●  ○   ●   ●    ○ ○   

4513307 ศิลปะการตกแต่งอาหาร และการ
น าเสนอ 

Food Decoration and 

Presentation 

●  ○   ●   ●  ○    ○  

4513308 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 
Food Preservation and 

Processing 

●  ○   ● ○ ●     ○ ○  ○ 

4513309 อาหารท้องถิ่น 

Local Food 

●  ○      ●    ○   ○ 

4513310 อาหารนานาชาต ิ

International Cuisine 

 

●  ○   ●   ●    ○  ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4513311 เบเกอรี ่
Bakery 

 ○ ○  ●     ●   ○  ○  

4513312 การแต่งหน้าเค้กและขนม 

Cake  and  Dessert  Decoration 

 ○ ○  ●     ●     ○  

4513313 การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารและการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสั 

Food Product and Sensory 

Evaluation 

● ○ ○   ● ○  ●    ○ ●   

4513314 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร 
Catering and Food Service 

● ○ ○   ●   ●   ○   ○  

4513315 โภชนศาสตร์ชุมชน 

Community Nutrition 

●   ○  ●   ●   ○  ○   

4513316 อาหารอาเซียน 

ASEAN Food 

●   ○  ●   ●    ○    

4513317 อาหารเพื่อสุขภาพ 

Food for Health 

●   ○  ●   ●  ○    ○  

4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 

Beverage and Ice-cream 

●   ○ ●    ●  ○    ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 

Thai Fusion Cuisine 

●   ○  ●   ●  ○    ○  

(2) กลุ่มวชิาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม                 

4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟช่ัน  

Textile and Fashion History 

●  ○   ●   ●  ○    ○  

4513321 ผลิตภณัฑ์จากผ้า 
Fabric product 

●  ○   ●   ●  ○    ○  

4513322 แฟช่ันและเครื่องแต่งกาย 

Fashion and Clothing 

●  ○  ○ ●   ●  ○    ○  

4513323 งานผ้าเพื่องานบริการ 
Textile Product Serviceability 

●  ○  ○ ●   ●  ○    ○  

4513324 ผ้าทอพื้นเมือง 
Native Weaving 

●  ○  ○ ●   ●  ○    ○  

(3) กลุ่มวชิาการจัดการบ้านและที่อยู่อาศัย                 

4512330 ความรู้เกี่ยวกับบา้นและที่อยู่อาศยั 

Introduction of Housing and 
Residential 

○ ○    ●   ●  ○    ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4512331 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 

Housing and Home 

Development 

 ○ ○   ●   ●  ○    ○  

4512332 การจัดและตกแต่งบ้าน 

Home Fumishing and Decration 

 ○ ○  ○ ●    ● ○    ○  

4512333 การสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ภายในบ้าน 

Housing Sanitation and Safety 

 ○    ●   ●  ○    ○  

4512334 การตกแต่งสวน 

Garden Decoration 

●  ○   ●    ● ○    ○  

(4) กลุ่มวชิาการพัฒนามนุษย์และครอบครัว                 

4512340 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดู 
Child Development and Child 

Care 

○ ○ ○   ●   ●  ○    ○  

4512341 การอบรมเลี้ยงดเูด็กพิเศษ 

Care for Children with Special 

Need 

 

○ ○ ○   ●   ●  ○    ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4512342 การดูแลผูสู้งอายุ 
Elderly Care 

○ ○ ○   ●   ●  ○    ○  

4513343 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม 

Family and Social Crisis 
○ ○ ○   ●   ●  ○     ○ 

4513344 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว
ในศตวรรษที่ 21 

Family Relationship 

Reinforcement in the 21st 

Century 

○ ○ ○   ●   ●  ○     ○ 

(5) กลุ่มวชิาศิลปะประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรค์ 

                

 4512350 การแกะสลักผักและผลไมเ้พื่อตกแต่ง
อาหาร  
Vegetable and Fruit Carvings for 

Food Decoration 

● ○    ●   ●  ○    ○  

4512351 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป ์

Floral Arrangement in Applied 

Arts 

●     ●   ●  ○    ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4512352 การประดิษฐ์วัสดเุหลือใช้ 

Waste Material crafting 

●     ●   ●  ○    ○  

4513353 การจัดดอกไม้ในงานประเพณไีทย 

Floral Arrangement in Thai 

Traditional Style 

 ○  ○  ●   ●  ○    ○  

4514354 เครื่องหอมและของช าร่วย 

Aroma and Souvenir 

 ○  ○  ●   ●  ○   ○   

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 

4514411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร์ 1 

Preparation for Professional 

Experience in Home Economics 

● ● ○ ○  ●    ● ○ ● ●  ○  

4514412 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร์ 2 

Preparation for Professional 

Experience in Home Economics 

 

 

● ● ○ ○  ●    ● ○ ● ●  ○  
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  ● ความรับผิดชอบหลัก               ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4514413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรม
ศาสตร ์
Field  Experience in Home 

Economics 

● ● ○ ○  ●    ● ○ ● ●  ○  

4514998 เตรียมสหกจิศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์
Preparation for Co-operative in 

Home Economics 

● ● ○ ○  ●    ● ○ ● ●  ○  

4514999 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร ์
Co-operative Education in Home 

Economics 

● ● ○ ○  ●    ● ○ ● ●  ○  
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

 

ปีท่ี รายละเอียด 

ปีที่ 1 1. วางแผนการจัดการการใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 

2. ประดิษฐ์ชิ้นงานจากใบตอง และวัสดุอื่นๆ ได้ 
3. เลือกรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

ปีที่ 2 1. เลือกซื้อและเตรียมวัตถุดิบอาหารได้ 
2. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง 
3. แกะสลักผักและผลไม้เพ่ือตกแต่งจานอาหาร 

4. เลือกและจัดอาหารส าหรับชีวิตประจ าวันและบุคคลวัยต่างๆในครอบครัวได้ 
5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการท างาน การค านวณ และการสืบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในด้านอาหารและโภชนาการ 

6. ใช้หลักวิทยาศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในงานคหกรรมศาสตร์ 
ปีที่ 3 มีสมรรถนะจากระดับชั้นปีที่ 1 – 2 และ 

1. ประกอบอาหารว่าง อาหารไทย เบเกอรี่ ได้ตามต ารับมาตรฐาน 

2. ใช้ศิลปะในการตกแต่งอาหารด้วยการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

3. ประเมินทางประสาทสัมผัสและเขียนรายงานผลการทดลองได้ 
4. แนะน าความรู้ในการบริโภคอาหารให้กับผู้ป่วยหรือบุคคลภาวะพิเศษได้ 
5. ค านวณพลังงานและสารอาหารเพื่อจัดอาหารส าหรับบุคคลแต่ละวัยได้อย่าง
ถูกต้อง 
6. แปรรูปและเก็บรักษาอาหารได้ 

ปีที่ 4 มีสมรรถนะจากระดับชั้นปีที่ 1 – 3 และ 

1. พัฒนาต ารับอาหารได้อย่างถูกต้องโดยอิสระ 

2. ท างานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชน 

3. จ าลองการด าเนินธุรกิจร้านอาหารได้ถูกต้องโดยอิสระ 

4. จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการได้ 
5. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
และสามารถแก้ไขปัญหาในสภาพจริงได้ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 

ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ดังนี้ 
1.1 ระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้  แต่ให้นับหน่วยกิตที่สอบ
ตกและน ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย  ส่วนการประเมินรายวิชาที่เก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
รายวิชาสหกิจศึกษา  ถ้าได้ระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่า สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  ถ้าได้รับการ
ประเมินต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา  

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัยลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 

PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 

P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 

ระบบในข้อ 1.2 นี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามล าดับวิชาที่แต่ละ
หลักสูตรก าหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับท่ีได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได้ 

1.3 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี  (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 

C พอใช้ (Fair) 2.0 

D+ อ่อน (Poor) 1.5 

D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0.0 
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W (Withdraw) ใช้ส าหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 
2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป็น “F” 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ รายวิชา
นั้น ๆ ตามประเด็นการทวนสอบ ให้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) เมื่อสิ้นสุด การ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยก าหนดให้มีการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด สอน
ในแต่ละปีการศึกษา  

2) น าผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้จากการทวนสอบเข้าสู่การพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ ระยะเวลาใน
การหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ งานอาชีพ  

2) ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยการประเมินด้วย
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  

3) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2562 

   หมวด 8 การส าเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
    ข้อ 49. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอส าเร็จ
การศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    50.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 

    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
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    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

    50.6 มีเวลาเรียน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ ากว่า 8 

ภาคการศึกษาปกต ิ

    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่เกิน 
20 ภาคการศึกษาปกต ิ

    ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปรญิญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 

   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 

   51.2 มีเวลาเรียน ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา ส าหรับ หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ป ี

   ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 

  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 จึง
จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 

  ข้อ 53 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
ตรีห รื อประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ น สู ง ห รือประกาศนี ยบั ต ร อ่ืน ใดที่ เที ยบ เท่ าจากสถาบั น เดิ ม  
ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  

    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ไม่น้อยกว่า 3.25 
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    ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 
53.3 ด้วย 

   53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ ากว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 

   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
ส าหรับหลักสูตร 5 ป ี

    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระท าผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 

   ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้  มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติท่ีกองพัฒนานักศึกษา 
   ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศแนะน า แนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร งานวิชาการ บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
วัดและประเมินผล การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.2 มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านอ่ืนๆ 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
อย่างต่อเนื่อง  โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ 
ต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์โดยการเข้าร่วมโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนาทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย  
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

      (1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ใน
วิชาชีพไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

(2) สนับสนุนการนผลิตผลงานทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ และการท าวิจัย พร้อมส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่สู่การน าไปใช้ 

      (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการ อบรมสัมมนาทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพ เพื่อรับความรู้ ความก้าวหน้าเชิงวิชาการ 

      (4) สนับสนุนการท างานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า  65 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. บัณฑิต 

อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้ องเรียน
ของนักศึกษา 
4. อาจารย์ 

อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

7. ตัวบ่งช้ีและผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

          ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกัน
คุณภาพหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุมิระดับอุดมศึกษา โดยก าหนดตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ ตามกรอบ มคอ.1 
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ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 ก าหนด 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การเรียนรู้ 
ที่ก าหนดในมคอ .3และมคอ .4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
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ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

     

13. อ่ืนๆ ระบ ุ      

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 9 9 9 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 8 10 
 

เกณฑ์การประเมิน :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินกาบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน

ประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

      1) ก่อนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนหรือระดับสาขาวิชาเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และขอค าแนะน ารวมทั้ง ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้
กลยุทธ์การสอน 

      2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการสอนโดยใช้แบบสอบถาม 
หรือ การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการสอบ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

     1) ประเมินทักษะการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษาที่เรียนแต่ละรายวิชา ผ่านระบบการประเมิน
ออนไลน์ และประเมินผลการเรียนรู้ตนเองของนักศึกษาจากการสอนโดยอาจารย์ของแต่ละรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

     1) นักศึกษาปัจจุบัน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ความยากง่ายเนื้อหาวิชา ความ
ทันสมัย หรือความซับซ้อนของเนื้อหาวิชา 

     2) ศิษย์เก่า เพ่ือติดตามการใช้ความรู้ทักษะที่ได้เรียน ไปใช้ในการท างาน เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง 
2.2 ประเมนิจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 

               1) ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต. 
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

     1) ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินภายนอก เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
การรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

             การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

           1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล โดยการประเมินของนักศึกษา ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต ข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ามาวิเคราะห์ ประเมินหลักสูตร 
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 2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรเสนอการปรับปรุง
หลักสูตรหรือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารหลักสูตร ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนรวมทั้งระบบกลไกบริหารจัดการ 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม จ านวน        9 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 

 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่างๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติภูมิ
สังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชด าริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชด าริต่างๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริในจังหวัดจันทบุรีที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Students study King Rama IX, otherwise known as H.M. Bhumibol Adulyadej's, 

work.   His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and 

developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating learning through 

experience, etc.  Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, 

Royal Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy.  Students will be able 

to demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province. 
 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 

 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การน าหลักธรรมค าสอน 

ทางศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต  
การประยุกต์ใช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 

 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 

teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 

philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, 

including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good 

morals amid rapid changes in modern society times. 

 0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 

 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ  
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การป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences, 

condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption 

prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against 

corruption and management on Good Governance. 

 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 

 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ ลักษณะ
ของการท าสมาธิ  ป ระโยชน์ ของสมาธิ  ลั กษ ณ ะอาการต่ อต้ าน สมาธิ  และการท าสมาธิ ไป ใช้  
ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึก
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่างๆ 

        Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, 

the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and 

study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation 

practicing according to various steps 

 0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 
  Life and Death 

   ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
แต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย่างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายที่ดี  ประเพณี  เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยนให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบ  

ความสูญเสีย 

  Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in 

Thailand and foreign countries including the death of each religions and ethnicities. By 

focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism 

concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the 

Three Characteris, Karma and Samsara or the  Wheel of Rebirth. How to treat life and death, 

such as the principles of non- negligence in life , the principles of preparing to die 

consciously.The concept of historical  life in the previous life, nearly life to death, the life 
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after death. Preparing to die, good death patterns, traditions about death and methods of 

comforting and encouraging people to suffer losses. 

2. กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  จ านวน        6 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

 0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 

  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 

  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai 

language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, 

reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be 

able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality 

development in various situations. 

 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 

     การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่  21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งค าศัพท์และการออกเสียง ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

 English usage for communication in the 21st century, English four skills improvement 

and practice: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary and 

pronunciation in the accurate and appropriate way. 

 0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 

     การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง ค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Chinese for communication usage in the 2 1 st century; Chinese phonetic 

system, vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: 

listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life. 
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 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 

  การใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง 
โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อ  

ชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer 

phonology, structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and 

writing for everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of 

Cambodian; positive attitudes to Cambodian as a neighbor.  

 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 

  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ 

การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 

  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems, 

economics, politics ;  cooperation on  economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign 

affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN  

policies on evolution of Thai society and economics. 

 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
  Life in the digital age 

  แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการท างานและ
ชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 

  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work 

and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of 

changes in the digital world, digital law and ethics. 

 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 

  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การท าโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะการ
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ออกแบบสื่อประกอบการน าเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ 

การน าเสนอในงานแต่ละประเภท 

  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling 

techniques, introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop 

media design skills, using strategies to present and consistent with the presentation 

characteristics of each type of work. 

3. กลุ่มวิชาความอดทน  จ านวน         6   หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา        หน่วยกิต 

 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
  Volunteer with local development 

 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเก่ียวกับงานจิตอาสา 

เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา ตลอดจนการบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 

methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding the 

form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King 

Rama X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and 

organizations. The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or 

volunteer in the way of volunteer spirit for sustainable social and environmental 

development. 

 0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ความรู้พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 

relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; 

principles of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the 

Kingdom of Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement 
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of Thailand's civil society; the analyses of political problems including the future trends of 

politics of Thailand. 

 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิด  ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือท างาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วน
ร่วม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

 Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 

characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 

problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding 

of each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, 

freedom and participation as a citizen in a political role. 

 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 

 ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พ้ืนฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 

 The meaning of and understand about the community, community 

components, community structures, and the basic concepts of community understanding. To 

study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data 

from the community surveyed by using simple techniques and instruments for community 

learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with the community. 

 0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
  Green Citizen 

การปลูกฝังจิตส านึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดท าโครงการ
รณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to 

raise awareness or bring about change in society 
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 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบ ารุงเครื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic structure and 

device of smart system, design of easy smart system for daily life 

 0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชด าริ  
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท่องเทีย่วเชิงเกษตร 

 Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under the 

Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and 
principles of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, 

sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism. 

4. กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ  จ านวน       6 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา     หน่วยกิต 

 0463001 ฉลาดคิด   3(3-0-6) 
  Smart Thinking 

ลักษณะการท างานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด การ
ผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 

thinking, integrated thinking for innovation development. 

 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ  

ความรัก และการออกแบบชีวิต 

Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation, 

personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for 

relationships, happiness with love and life design. 
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 0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของผู้น าที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน และ  

การแก้ปัญหา 
Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics 

of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management 

and problem solving. 

 0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 

  แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะ
และทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความส าเร็จ
และความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบความ
ปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 

  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 

features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 

opportunities, success and  failure factors. Digital business system, online marketing and 

public advertising, security system, law and ethics of entrepreneurs. 

 0463005 การเงินและความม่ันคง 3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดท า
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุ คคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทน 

ทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น 

Financial philosophy, Understanding in finance, personal financial 

management, household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, 

interest and income tax, financial investment and risk.  

 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อและ
การดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 

concepts of buying and caring of gems and jewelry. 
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 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
  Life and health management 

ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และความ
แตกต่างของช่วงวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, 

exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in 

aging society of Thailand. 

 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 

  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือ
เทศกาลต่างๆ เพ่ือคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน 

  Application of arts, music and costume design in daily life related to situations, 

or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 

 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 

  Aesthetic Agriculture 

  ความรู้พ้ืนฐานและความส าคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ า พืชและอาหาร ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การน าผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต์เพ่ือให้
การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

  Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants 

and food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, 

application of agricultural products for living a happy life. 

 0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 

          การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ล าดับและอนุกรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา  

ในชีวิตประจ าวัน 

  Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and 

serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve 

problems in daily life    
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  

ค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ  
2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 99      หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกน                 18      หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 

Fundamental Physics 

3(3-0-6) 

  การศึกษาเก่ียวกับระบบหน่วย เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  
โมเมนตัม สมดุล งานและพลังงาน ก าลัง เครื่องกลอย่างง่าย ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส ทัศนศาสตร์ 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 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 

Fundamental Physics Laboratory 

1(0-3-0) 

  ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 10 ปฏิบัติการ 

  Operating in accordance with the content of the fundamental physics course 

at least 10 operations. 
4021111 เคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

  โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและแทรนซิ
ชัน ของแข็ง ของเหลว แก๊ส สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า 

  Atomic structure, chemical bonding, stoichiometry, representative and 

transition elements properties, solid, liquid, gas, solution, chemical equilibrium, acid-base, 

electrochemistry 

4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 

Fundamental Chemistry Laboratory 

1(0-3-0) 

  เทคนิคปฏิบัติการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ความปลอดภัยและระเบียบ
วินัยในห้องปฏิบัติการ ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรายงานผล
การทดลอง 
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  Basic chemistry laboratory technique related to Fundamental chemistry 

contents, rule and safety in laboratory, communication, data presentation and information 

technology for laboratory report 

4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 
Microbiology for Home Economics 

3(3-0-6) 

  ความรู้พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญ
ของจุลินทรีย์ในอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ หลักทั่วไปที่ท าให้อาหารเน่าเสีย การถนอมอาหารโดยใช้ความ
ร้อน ความเย็น การท าแห้ง การใช้วัตถุเจือปนอาหาร และการหมักดอง จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคและสารพิษใน
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 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 

Microbiology for Home Economics Laboratory 

1(0-3-0) 

  อุปกรณ์พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา การย้อมสี อาหารเลี้ยงเชื้อ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การ
นับจ านวนจุลินทรีย์ในอาหาร การตรวจสอบราและยีสต์ในอาหาร ผลของอุณหภูมิต่อจุลินทรีย์ ผลของแรงดัน
ออสโมติกต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ผลของสารเคมีต่อการเจริญของจุลินทรีย์  การท าแห้ง การหมักเพ่ือให้
เกิดเอทานอล เทคนิคการตรวจนับจุลินทรีย์บนพ้ืนผิว 

  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 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรมศาสตร์ 

Mathematics for Home Economics 

3(3-0-6) 

  อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย การหาพ้ืนที่ ปริมาตร ต้นทุน 
ก าไร และการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไป 

  Ratio and Proportion, Percent, Greatest Common Divisor, Least Common 

Multiple, Area, Volume, Costs, Profit  and  Problems Solving   
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4113105 สถิติเพื่อการวิจัย 

Statistics for Research  
3(3-0-6) 

  ความหมายของสถิติ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบต่างๆ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม หลักการการประมาณค่า  
การทดสอบสมมติฐาน  การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
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. 
2.2  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ             18                  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 
Fundamental of Home Economics  

1(1-0-2) 

  ความหมาย ความเป็นมา หลักการ ทฤษฎี ของคหกรรมศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบันทางด้าน 
คหกรรมศาสตร์ บทบาทของคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก 

คหกรรมศาสตร์ 
  Study definition, background, principles, theories in home economics, trends, 

the roles home economists in improving the quality of life, home economics regulation, 

professional ethics and corporate social responsibility. 

4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 

Consumption Economics 

3(3-0-6) 

  หลักเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และกลไกการท างานของระบบราคา พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค รูปแบบ การบริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ 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 
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4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานคหกรรมศาสตร์ 
Computer and Information Technology in Home 

Economics 

3(2-2-5) 

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานคหกรรมศาสตร์ การสื่อสารข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก 
การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือด าเนินงานกับงานคหกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมถึงการน าเสนอผลงาน 

  Computer applications in Home economics Data communication both 

internally External; computer systems used to operate with home economics in various 

fields. Including presentations. 
4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์ 

Experimental Design for Home Economics 

3(3-0-6) 

  การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณ การทดสอบสมติฐาน หลักการวางแผน
การทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ บล็อกสมบูรณ์ จตุรัสละติน การวางแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรียล  วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงานและการน าเสนอ 

  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 

4503471 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 
Seminar  in  Home Economics 

2(1-2-3) 

  กระบวนการจัดสัมมนา การปฏิบัติสัมมนา การวิเคราะห์สภาพปัญหาทางคหกรรมศาสตร์ 
เน้นการฝึกฝน การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การแสวงหาแนวทางในการสัมมนาร่วมกัน 

  Study on seminar process, staging seminar, analysis of special problems in 

home economics and practice students management. 
4504101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 

Home Economics Business Management 

3(2-2-5) 

  ประเภทของธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ การจัดการ แผนธุรกิจ แหล่งทุน บุคลากร สถานที่ 
การควบคุมต้นทุน การจ าหน่าย ระบบสารสนเทศและระบบโลจิสติกส์ 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. 
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4504481 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
Research in Home Economics 

3(1-4-4) 

  หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดหัวข้อ
งานวิจัย การค้นคว้า ทดลองและวิจัยงานด้านคหกรรมศาสตร์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคหกรรมศาสตร์ การ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 

  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. 
2.3 วิชาเฉพาะ                        57    หน่วยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ        24     หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์ 
Applied Arts in Home Economics 

2(1-2-3) 

  องค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบและตกแต่ง ทฤษฎีสี จิตวิทยาการใช้สี และการ
ประยุกต์ใช้ศิลปะเพ่ือการสร้างสรรค์ด้านคหกรรมศาสตร์  
  Composition of art; principles of design and decoration; color theory; 

psychology of using color and creativity of art applied in home economics. 
4514202 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ 

Human Development Family and Reproductive health  
2(2-0-4) 

พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว การสร้างและปลูกฝังความสัมพันธ์ ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมใน
ครอบครัว ทักษะการด าเนินชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงครอบครัว กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว 
อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัว ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหา  
  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. 
4511203 ศิลปะงานใบตอง การแกะสลักผัก-ผลไม้ และจัดดอกไม้สด 

Art of Banana-Leaf, Fruit and vegetable Carving, and 

Fresh Flower Arrangement 

3(1-4-4) 

ความเป็นมา ประเภทของงานใบตอง คุณค่าของงานใบตอง หลักการเลือก การเตรียม การ
ใช้ การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การประดิษฐ์งานใบตอง ความส าคัญของการแกะสลักผักและผลไม้ หลักการ
เลือก ผัก – ผลไม้ ส าหรับแกะสลัก การใช้เครื่องมือในการแกะสลัก องค์ประกอบศิลป์ หลักการเลือก การ
เตรียมการใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การออกแบบจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน การใช้ประโยชน์การจัดการ
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ดอกไม้ การจัดดอกไม้  
  History, types, and value of Thai Traditional banana leaves; Principles of 

selection, preparation, use, maintenance of material, and carving of banana-leaves; Basic of 

vegetables and fruits carving; Principles of selection vegetables and fruits, tools and 

equipment for carving; Elements of arts applied to vegetables and fruits carving; Principles 

of selection, preparation, use and maintenance of material using in the floral arrangement; 

Basic design and utilization of the floral arrangement 

4511204 โภชนาการ 
Nutrition 

2(2-0-4) 

  อาหาร สารอาหาร โภชนาการ ภาวะโภชนาการ การย่อย การดูดซึม กระบวนการเผาผลาญ
สารอาหารของมนุษย์  และปัญหาโภชนาการในประเทศไทย 

  Foods, nutrients, nutrition, nutrition status, digestion, absorption, metabolism, 

nutrition problems in Thailand. 

4512201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
English for Home Economics professions 

2(1-2-3) 

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ที่ใช้ในงานอาชีพทางคหกรรมศาสตร์  
Listening; speaking; reading and writing English using in Home Economics professions 

4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 

Principle of  Thai Food and Thai Dessert  Preparation 

3(1-4-4) 

 หลักและวิธีการประกอบอาหารไทยและขนมไทย การเลือกซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ  เครื่องปรุง  
สมุนไพรและเครื่องเทศ  สารปรุงแต่ง การเก็บรักษาอาหาร  การเขียนต ารับอาหาร ความปลอดภัยพ้ืนฐานใน
การประกอบอาหารไทยและขนมไทย เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในห้องครัว 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 

4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 
Science of Cookery 

3(2-2-5) 

                     ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร หลังการเก็บ
เกี่ยวและขณะประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร ปฏิบัติการ 

  Experimental procedure on physical and chemical changes in food during 

post-harvest and cooking. Food quality evaluation. 
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4502204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนในศตวรรษที่ 21 

Family and Community Resource Management in the 

21st Century 

2(2-0-4) 

  ความส าคัญของการจัดการครอบครัว และชุมชน กระบวนการ การจัดการทรัพยากร
ครอบครัว และชุมชน การจัดการเวลา แรงงาน เงิน ความรู้และค่านิยมให้สอดคล้องกับทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนเพื่อความพอเพียงอย่างยั่งยืน 

  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. 

4512205 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารและการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

Food sanitation and safety and food quality control 

3(3-0-6) 

  ความหมายของการสุขาภิบาล การปนเปื้อนในอาหาร จุลินทรีย์ที่เก่ียวข้อง แมลงและสัตว์น า
โรคในอาหาร สุขาภิบาลส่วนบุคคล การท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ ความปลอดภัยในการผลิตอาหาร การ
ก าจัดของเสียและน้ าทิ้ง กฎระเบียบ มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยอาหาร  ความมั่นคงทางอาหาร และการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

  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, food security and food quality 

control. 

4514201 ผ้าและการตัดเย็บ 

Textile Fabric and Sewing 

2(1-2-3) 

                      ชนิดและคุณสมบัติของเส้นใย การผลิตเส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้าการทดสอบคุณสมบัติของผ้า
และเส้นใย วัสดุและอุปกรณ์หลักและเทคนิคในการตัดเย็บผ้าเพ่ือใช้ในงานอาหารและโอกาสต่างๆ 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 
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-  วิชาเฉพาะเลือก                       ไม่น้อยกว่า                           33               หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

4511301 อาหารส าหรับชีวิตยุคใหม่ 

Food for Modern Life 

2(1-2-3) 

                      ความต้องการอาหารส าหรับครอบครัว หลักการเลือก การเตรียมและการประกอบอาหาร 
ทั้งอาหารหลัก อาหารกล่อง และอาหารแช่แข็ง โดยค านึงถึงคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการให้เหมาะสมกับ
วิธีชีวิต อาหารกล่องที่ถูกหลักโภชนาการ 
  Food requirement for family, principle principle of selection, preparation and 

cooking including main dish, lunch-box,and frozen food with the consideration of nutritional 

value principles suitable for lifestyle, and food boxes the nutrition. 

4512302 โภชนศาสตร์ครอบครัว 

Family Nutrition 

3(2-2-5) 

  ความต้องการสารอาหารและพลังงาน การจัดอาหารส าหรับ หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ทารก เด็กวัยก่อนเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ 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. 
4513303 โภชนบ าบัด 

Diet Therapy 

3(2-2-5) 

  ความมุ่งหมายของการให้อาหารเพ่ือบ าบัดโรค  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. 
4513304 อาหารไทย 

Thai  Cuisine 

3(1-4-4) 

  ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของอาหารไทย ลักษณะและประเภทของอาหารไทย 
เครื่องปรุง เครื่องเทศ สมุนไพร การประกอบอาหารไทย การจัดตกแต่งและการจัดเสิร์ฟ ปฏิบัติการ  
  History and development of Thai Cuisine; characteristics and type of Thai 

Cuisine; ingredients, spices, herbs, cooking of Thai cuisine; decoration and serving; practice. 
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4513305 อาหารว่าง 
Snack  Cookery 

3(1-4-4) 

                     ประเภท และเทคนิคการประกอบอาหารว่าง  การจัดและการเสิร์ฟอาหารว่างของคนไทย
และนานาชาติ  การจัดบรรจุหีบห่อและการจัดจ าหน่าย  ปฏิบัติการอาหารว่างไทยและนานาชาติ 
  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 laboratoty. 
4513306 ขนมไทย 

Thai Desserts 

3(1-4-4) 

                     ประวัติ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยประเภทของขนมไทย ลักษณะที่ดี
ของขนมไทย วัตถุดิบ เครื่องมือและอุปกรณ์ การประกอบขนมไทย การบรรจุ หีบห่อ 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 

4513307 ศิลปะการตกแต่งอาหาร และการน าเสนอ 

Food Decoration and Presentation 

2(1-2-3) 

หลักทฤษฎีการตกแต่งอาหาร ศิลปะการตกแต่งอาหาร เทคนิคและวิธีการตกแต่งอาหารจากวัสดุ 

ต่าง ๆ รูปแบบและแนวคิดในการจัดตกแต่งอาหารให้เหมาะสมกับโอกาส หลักและเทคนิคการน าเสนองาน
ทางด้านอาหาร 

Principles of food styling; food styling art; techniques and methods of food styling 

from different materials; patterns and concepts of food styling in different occasions, 

professional presentation knowledge dissemination. 

4513308 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 
Food Preservation and Processing 

3(1-4-4) 

             หลักการและประเภทของการถนอมและแปรรูปอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการถนอมและแปรรูป
อาหาร การทดลองและปฏิบัติการถนอมและแปรรูปอาหาร 

 Principles and types of food preservation and processing.  Factors affecting food 

preservation and processing. Food preservation and processing experiments and practices. 

4513309 อาหารท้องถิ่น 

Local Food 

3(1-4-4) 

  เอกลักษณ์และชนิดของอาหารประจ าท้องถิ่น ความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
วัฒนธรรม ปฏิบัติการการประกอบอาหารท้องถิ่น ปฏิบัติการ 
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  Identity and types of local foods, the influence of geography and culture on 

local food, practical session 

4513310 อาหารนานาชาติ 
International Cuisine 

3(1-4-4) 

                      ลักษณะส าคัญของอาหารเอเชีย ยุโรป และชนชาติอ่ืนๆ  ความแตกต่างของลักษณะอาหาร
ของชนชาติต่างๆ วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ ประกอบอาหารนานาชาติ การ
จัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดตกแต่งและ 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. 
4513311 เบเกอรี่ 

Bakery 

3(1-4-4) 

  ประวัติของเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อุปกรณ์ และวัตถุดิบในงานเบเกอรี่ 
อุปกรณ์และวัตถุดิบในงานเบเกอรี่  ขั้นตอนการเตรียม วิธีการและเทคนิคในการผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การฝึก
ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพ่ือการจัดจ าหน่าย 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. 
4513312 การแต่งหน้าเค้กและขนม 

Cake  and  Dessert  Decoration 

2(1-2-3) 

  หลักการออกแบบ  การแต่งหน้าเค้กและขนม เครื่องใช้  วัสดุและวัตถุดิบที่จะน ามาใช้
แต่งหน้าเค้กและขนมให้สวยงามเหมาะกับโอกาสและสมัยนิยม  การเก็บรักษา  การบรรจุหีบห่อ  ปฏิบัติการ 

  Cake and dessert design, decorating ideas, equipments and materials for 

decoration, decoration trends, storage, packaging, cake and dessert decoration practice. 

4513313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ 
ทางประสาทสัมผัส  

Food Product and Sensory Evaluation 

3(1-4-4) 

  ความส าคัญและบทบาทของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ทดสอบผู้บริโภค ความส าคัญของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมิน การ
คัดเลือกและการฝึกฝนผู้ทดสอบ วิธีการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส แบบสอบถามและการวิเคราะห์
ข้อมูลการประเมินทางประสาทสัมผัส    
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  The importance and role of product development; product development 

process consumer testing.  The Importance of sensory evaluation; factors influencing 

evaluation; panelist selection and training; methods of sensory evaluation; questionnaire 

and data analysis 

4513314 การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร 
Catering and Food Service 

  3(2-2-5) 

  ประเภทของการจัดเลี้ยง การจัดการงานเลี้ยง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงอาหาร 
การก าหนดรายการอาหาร การจัดโต๊ะอาหารและสถานที่  ปฏิบัติการ 

  Types of catering, food catering, equipments of food catering; menu setting; 

the dining facility; practice 

4513315 โภชนศาสตร์ชุมชน 

Community Nutrition 

3(2-2-5) 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการ 
การให้ความรู้ทางโภชนาการ การติดตามและประเมินผล ปฏิบัติการ 

  Introduction to community; nutritional status; nutrition planning; the 

knowledge about nutrition; monitoring and evaluation; practice. 
4513316 อาหารอาเซียน 

ASEAN Food  

3(1-4-4) 

  ความรู้เกี่ยวกับอาหารอาเซียน วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร  ลักษณะอาหาร วัตถุดิบ 
เครื่องปรุง เครื่องเทศ สมุนไพร ของแต่ละประเทศในอาเซียน 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 อาหารเพื่อสุขภาพ 

Food for Health 

3(1-4-4) 

  ความส าคัญของอาหารเพ่ือสุขภาพ องค์ประกอบทางโภชนาการและเชิงสัมพันธภาพ ชนิด
ของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ประโยชน์และแนวทางของการใช้เพื่อสุขภาพ 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. 
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4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 

Beverage and Ice-cream 

3(2-2-5) 

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มและไอศกรีม ประเภทของเครื่องดื่มและไอศกรีม หลักการท า
เครื่องดื่มและไอศกรีม การจัดตกแต่งเครื่องดื่มและไอศกรีม การค านวณต้นทุน 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(1-4-4) 

  แนวคิดเกี่ยวกับอาหารผสานวัฒนธรรมที่น าเอาวัตถุดิบ เครื่องปรุง และกระบวนการปรุง
อาหารต่างถิ่นฐาน และรากฐานทางวัฒนธรรมที่แต่งต่างกันมาบูรณาการกันให้เกิดเป็นรายการอาหารที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตน และมีความสมดุลทางรสชาติ และรสสัมผัส การน าแนวคิดเกี่ยวอาหารผสานวัฒนธรรม
มาใช้ในการประกอบอาหารไทยเชิงพาณิชย์ การดัดแปลงสูตรดั้งเดิมให้มีความร่วมสมัย มีความน่าสนใจ และ
สารมารถน ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ การออกแบบรายการอาหาร การน าเสนอ การค านวณต้นทุน การ
พัฒนาสูตรมาตรฐาน และการตั้งราคา 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) กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  
Textile and Fashion History 

2(2-0-4) 

  ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายตะวันตก ประวัติศาสตร์เครื่อง
แต่งกายไทย รูปแบบ วัสดุ การใช้สอย  
  Textile and fashion history; Western fashion history; Thai fashion history, form, 

material, occasion.  
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4513321 ผลิตภัณฑ์จากผ้า 

Fabric product 

3(2-2-5) 

  ประเภทผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์จากผ้า หลักและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า 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 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 

Fashion and Clothing 

3(2-2-5) 

  วิวัฒนาการและประวัติการแต่งกายของไทยและต่างประเทศ ความส าคัญของ วัฒนธรรม
การแต่งกายไทย การเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับ บุคลิกภาพ เศรษฐฐานะ และโอกาส 
แนวโน้มแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 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 งานผ้าเพื่องานบริการ 

Textile Product Serviceability 

3(2-2-5) 

  ศึกษาเรื่องผ้าในธุรกิจบริการด้านที่พักอาศัย ด้านการจัดเลี้ยง การเลือกผ้าอย่างเหมาะสมกับ
การใช้งาน การเลือกผ้าส าหรับการจัดห้องอาหาร การจัดเลี้ยง และการจัดงาน รวมถึงการตกแต่งด้วยวัสดุที่ท า
จากผ้า 
                     Study the textile products in service business, accommodation and banquet, 

selection of fabric used in dining and catering, organizing an event and textile decoration 

4513324 ผ้าทอพื้นเมือง 
Native Weaving 

3(2-2-5) 

  วิวัฒนาการผ้าทอพ้ืนเมืองของไทยและชนชาติต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการทอผ้า การ
สร้างลวดลาย สีย้อมธรรมชาติและสีสังเคราะห์ การวิเคราะห์ลวดลายผ้าพื้นเมือง การศึกษา คิดค้น 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) กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและท่ีอยู่อาศัย 

4512330 ความรู้เกี่ยวกับบ้านและท่ีอยู่อาศัย 

Introduction of Housing and Residential 

2(2-0-4) 

  ความหมายของบ้านและท่ีอยู่อาศัย วิวัฒนาการของบ้านและท่ีอยู่อาศัย หลักการสร้างบ้าน 
ความส าคัญของบ้านและที่อยู่อาศัย ประเภทของบ้านและที่อยู่อาศัย ลักษณะของที่อยู่อาศัยที่ดี การจัดผัง
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เครื่องเรือน การเลือกซ้ือเครื่องเรือน การใช้สีในบ้าน ไฟฟ้าในบ้านและเครื่องประดับตกแต่งบ้าน อิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิตครอบครัวที่มีผลกระทบต่อลักษณะที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

  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. 
4513331 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 

Housing and Home Development 

2(1-2-3) 

  ความส าคัญ การเลือก สิ่งที่มีอิทธิพลต่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน การจัดตกแต่ง การเลือกเครื่อง
เรือน การปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซม เพื่อให้ใช้ที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Value, choices, the current influential factors on housing, decoration, 

furniture’s selection, home improvement to achieve maximum benefit. 
4513332 การจัดและตกแต่งบ้าน 

Home Fumishing and Decration 

2(1-2-3) 

  ลักษณะของบ้านและที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ หลักการสร้างบ้าน การฝึกหัดอ่านทาง
สถาปัตยกรรมจากแบบแปลน การวางผัง การจัดตกแต่งโดยใช้หลักการตกแต่งภายในเป็นเกณฑ์ การประดิษฐ์
ของใช้และอุปกรณ์ส าหรับตกแต่ง  
                    Types of houses and residences, principles of building a house. The practice 

of reading architectural. Symbols from the floor plan,layout, and decoration by using the 

principles of interior decoration as criteria invention of utention and equipment for home 

decoration and practice 

4512333 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในบ้าน 

Housing Sanitation and Safety 

2(2-0-4) 

  ความหมายของสุขาภิบาล และความปลอดภัยในบ้านและที่อยู่อาศัย ความจ าเป็นที่ต้อง
จัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัย หลักการสุขาภิบาลบ้านและที่อยู่อาศัย โรคติดต่อภายในบ้าน อุบัติเหตุ
และการป้องกัน อุปสรรคและข้อจ ากัดในการสุขาภิบาลบ้าน และท่ีอยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

                     Knowledge of home and residence the definition of sanitation and safety in 

homes andhomes. The need to manage sanitation and safety principles of sanitation of 

houses and residences, communicable diseases, accidents and prevention, barriers and 

restrictions in managing sanitation of houses and residences. 
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4513334 การตกแต่งสวน 

Garden Decoration 

2(1-2-4) 

  หลักการและวิธีการออกแบบจัดสวนในงานภายในและภายนอกอาคาร และเรียนรู้ถึงชนิด 
ลักษณะ รูปทรง ขนาดของพันธุ์ไม้ข้ันพ้ืนฐานที่ใช้ในการตกแต่ง ปฏิบัติการออกแบบพร้อมทั้งมีการศึกษานอก
สถานที่ 
  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)  กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์และครอบครัว 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกติ 

4512340 พัฒนาการเด็กและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

Child Development and Child Care 

2(2-0-4) 

  ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก วิธีการจัดประสบการณ์ การแก้ไขและการป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การฝึกวินัยเด็ก การจัดอาหารและโภชนาการส าหรับเด็ก การป้องกันอุบัติเหตุ 
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. 
4512341 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 

Care for Children with Special Need 

2(2-0-4) 

  ประเภทของเด็กพิเศษ ลักษณะและพัฒนาการทั่วไปทางร่างกาย อารมณ์ สังคมของเด็ก
พิเศษ หลักการอบรมเลี้ยงดูเพ่ือส่งเสริมให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดอาหารและโภชนาการสาหรับ
เด็กพิเศษ บทบาทของครอบครัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 

  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. 
4512342 การดูแลผู้สูงอายุ 

Elderly Care 

2(2-0-4) 

  ความส าคัญของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา สังคม อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูงอายุ การจัดอาหารและโภชนาการสาหรับผู้สูงอายุ การดูแลและการจัด
สวัสดิการทางสังคม ตลอดจนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ 
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  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. 
 

4513343 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม 

Family and Social Crisis 

2(2-0-4) 

  ความส าคัญ ความหมายและประเภทของวิกฤติการณ์ของครอบครัว ปัญหาครอบครัว 
ปัญหาสังคม แนวทางแก้ไขและการป้องกันวิกฤติการณ์ของครอบครัวและสังคม กรณีศึกษา 

  The importance, definition and family crisis; family problem; society problem; 

solutions and prevention in family and social crisis; case studies. 
     4513344 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัวในศตวรรษที่ 21 

Family Relationship Reinforcement in the 21st Century 

2(2-0-4) 

  ศึกษาอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อครอบครัว การด าเนินชีวิต
ครอบครัว บทบาทและหน้าที่ของของสมาชิกในครอบครัว การวางแผนส า หรับครอบครัว การจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว และแนวทางการแก้ไข และ
การศึกษาดูงานในสถานสงเคราะห์ต่างๆ  
Study the social changing influences to family, family way of life, roles and duties of family 

members, family planning, family activities strengthening relationship, social problems, 

family problems, solutions and field trip in welfares 

(5) กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

4512350 การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อตกแต่งอาหาร  

Vegetable and Fruit Carvings for Food Decoration 

3(1-4-4) 

  ผักและผลไม้สำหรับงานแกะสลัก เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานแกะสลัก การแกะสลักผัก 

และผลไม้รูปแบบพื้นฐาน การแกะสลักผักและผลไม้รูปแบบประยุกต์ การจัดตกแต่งผักและผลไม้แกะสลักใน
งานอาหาร การจัดตกแต่งผักและผลไม้แกะสลักเชิงสร้างสรรค์  
                      Vegetables and fruits for carving; tools and equipment for carving; basic 

carving of vegetables and fruits; applied carving of vegetables and fruits; using carved 

vegetable and fruit in food decoration; creative vegetables and fruits carving for decoration 

4512351 การจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ 
Floral Arrangement in Applied Arts 

2(1-2-3) 

  องค์ประกอบศิลป์ รูปแบบและการออกแบบการจัดดอกไม้แบบประยุกต์ศิลป์ การเลือก การ
เตรียม การใช้ การจัด การดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์การจัดดอกไม้ ปฏิบัติการ 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า  96 

  Elements of arts; pattern; patterns and floral arrangement in applied arts; 

selection, preparation; use; arrangement; maintenance of materials; practice. 
4512352 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ 

Waste Material crafting 

2(1-2-3) 

  วัสดุเหลือใช้และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ปัญหา ประเภทของวัสดุเหลือใช้
ในครัวเรือน และวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ การน าวัสดุเหลือใช้มาออกแบบเป็นงานประดิษฐ์ 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. 
4512353 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย 

Floral Arrangement in Thai Traditional Style 

2(1-2-3) 

  ความเป็นมา รูปแบบการจัดดอกไม้ประยุกต์ในงานประเพณีไทย การเลือก การเตรียม การ
ใช้และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ การจัดดอกไม้ในงานประเพณี การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปฏิบัติการ 

  History; pattern of floral arrangement in Thai Traditional Style; selection, 

preparation; use and maintenance of materials; floral arrangement in traditional style; 

practice. 
4512354 เครื่องหอมและของช าร่วย 

Aroma and Souvenir 

2(1-2-3) 

  ความเป็นมา ประเภทของเครื่องหอมและของช าร่วย การใช้ประโยชน์ การเลือก การเตรียม 
การใช้ วัสดุอุปกรณ์ หลักการและข้ันตอนการประดิษฐ์ ปฏิบัติการ 

  History; type of aroma and souvenir; selection; utilization; preparation, use, 

materials; principles and procedures of handicraft; practice. 
2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายวิชา หน่วยกิต 

1145144  การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 1 

Preparation for Professional Experience in Home 

Economics 1 

1(0-2-1) 

  การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะ 
ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสม 

  Preparation of field experience, in order to enable students to acquire 

appropriate the knowledge, skills, attitudes and attributes. 
 

 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า  97 

1245144  การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2 

Preparation for Professional Experience in Home 

Economics 2 

1(0-2-1) 

  การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะ 
ทัศนคติ และคุณลักษณะที่เหมาะสม 

  Preparation of field experience, in order to enable students to acquire 

appropriate the knowledge, skills, attitudes and attributes. 
1345144  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

Field  Experience in Home Economics 

4(450) 

  ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา มีการปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 

  Orientation, work placement, post training to be the professional in home 

economics 

4514998 เตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 
Preparation for Co-operative Education in Home 

Economics 

2(0-4-2) 

  จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสหกิจศึกษา เพ่ือให้ให้ผู้เรียนรับรู้ลักษณะ
อาชีพ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 

  Preparation of co-operative education in order to instill students with 

professional knowledge and opportunities. 
4514999 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 

Co-operative Education in Home Economics 

6(640) 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการบูรณาการความรู้ กับการ
ปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  Workplace practices in both public and private sector; by integrating 

knowledge with operations, reporting, and presentation of workplace practices. 
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ภาคผนวก ข 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 
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ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ชื่อ นางสุนี  ศักดาเดช 

Mrs.sunee    Sakdadech 

1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (คหกรรมศาสตร์) 
1.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีการศึกษา 

ปริญญาโท 
คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  

(อาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 2531 

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

ไทย 
2526 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 
         1.3.1 ต ารา หนังสือ 

  - 

1.3.2 บทความทางวิชาการ 
 - ภัทราวดี  ศิริอ านวยลาภ,  สุนี ศักดาเดช, ลลิดา  เจริญวเิศษ, วัชรี  วรัจฉรียกุล, อุรชา  วานิช,   
กนกอร อัมพรายน์ และ นฤมล อภินันท์สวัสดิ์. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุน. งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที ่๘ (ASTC2021) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. วันที่ 26 มีนาคม 2564. 362-369. 

(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

     1.4 ประสบการณ์สอน 32 ปี 

     1.5 ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
0031109 โภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต   2  หน่วยกิต 

0400103 ชีวิตและสุขภาพ   3  หน่วยกิต 

0031103 ชีวิตและสุขภาพ   2  หน่วยกิต 

4513106 ขนมอบ    3  หน่วยกิต 

4511101 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3  หน่วยกิต 

4512005 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3  หน่วยกิต 

4511102 โภชนาการ 2  หน่วยกิต 

4512003 โภชนาการ   2  หน่วยกิต 
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4512102 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3  หน่วยกิต 

4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน   3  หน่วยกิต 

4512106 การถนอมอาหาร   3  หน่วยกิต 

4512108 อาหารท้องถิ่น   3  หน่วยกิต 

4512009 การจัดการธุรกิจอาหาร 3  หน่วยกิต 

4513001 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3  หน่วยกิต 

4513002 อาหารบ าบัดโรค   3  หน่วยกิต 

4513006 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง   2  หน่วยกิต 

4513101 อาหารบ าบัดโรค 3  หน่วยกิต 

4513107 การแต่งหน้าเค้กและขนม  3  หน่วยกิต 

4513110 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ   2  หน่วยกิต 

4513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ   2  หน่วยกิต 

4514110 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ   4  หน่วยกิต 

4514103  การบริการอาหารในสถาบัน   3  หน่วยกิต 

4514008  ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง   3  หน่วยกิต 

4514901  ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง   3  หน่วยกิต 
 



มคอ.2 มรรพ. 
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2. ชื่อ นางสาวภัทราวดี  ศิริอ านวยลาภ 

        Ms.Pattharavadee  Siriamnuaylap 

    2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คหกรรมศาสตร์) 
    2.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีการศึกษา 

ปริญญาโท 
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  

(อาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 2549 

ปริญญาตรี 
คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

(อาหารและโภชนาการ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, 

ไทย 
2544 

 

     2.3 ผลงานทางวิชาการ        

        2.3.1 ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน  
 - 

        2.3.2 บทความวิชาการ 

 - ภัทราวดี  ศิริอ านวยลาภ,  สุนี ศักดาเดช, ลลิดา  เจริญวเิศษ, วัชรี  วรัจฉรียกุล, อุรชา  วานิช,   
กนกอร อัมพรายน์ และ นฤมล อภินันท์สวัสดิ์. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเมล็ดขนุน. งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที ่๘ (ASTC2021) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปทุมธานี. วันที่ 26 มีนาคม 2564. 362-369. 

(รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

     2.4 ประสบการณ์สอน 12 ปี 

     2.5 ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
0031109 โภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 2  หน่วยกิต 

0031103 ชีวิตและสุขภาพ   3  หน่วยกิต 

0300103 ชีวิตและสุขภาพ 3  หน่วยกิต 

4511005 การแกะสลักผักและผลไม้ 2  หน่วยกิต 

4511101 โภชนาการ 2  หน่วยกิต 

4511503 งานใบตอง 2  หน่วยกิต 

4512104 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2  หน่วยกิต 

4512006 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 2  หน่วยกิต 

4512007 อาหารส าหรับชีวิตประจ าวัน 2  หน่วยกิต 

4512102 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3  หน่วยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 
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4512109 อาหารไทย 3  หน่วยกิต 

4513006 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์แฉพาะแขนง 2  หน่วยกิต 

4513006 การจัดการระบบบริการอาหาร   2  หน่วยกิต 

4513008 อาหารนานาชาติ 3  หน่วยกิต 

4513012 ขนมไทย 3  หน่วยกิต 

4513104 อาหารว่าง 3  หน่วยกิต 

4514008 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 3  หน่วยกิต 

4514103 การบริการอาหารในสถาบัน   3  หน่วยกิต 

4514401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2  หน่วยกิต 

4514110 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารและโภชนาการ 4  หน่วยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 
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3. ชื่อ นางสาวนฤมล  อภินันท์สวัสดิ์ 
        Ms.Narumon  Apinansawat 

    3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2 ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีการศึกษา 

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

ไทย 
2552 

ปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

ไทย 
2549 

 

   3.3 ผลงานทางวิชาการ        
        3.3.1 ต ารา หนังสือ  
 - 

        3.3.2 บทความทางวิชาการ 
 -นฤมล อภินันท์สวัสดิ์, อุรชา วานิช และ วนิชญา นุ่มก่วน (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 115 ปี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี. 
จันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562, 286-292. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)  
  

     3.4 ประสบการณ์สอน 6 ปี  

     3.5 ภาระงานสอน  
 ระดับปริญญาตรี  

0031109  โภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต   2  หน่วยกิต 

0300103  ชีวิตและสุขภาพ   3  หน่วยกิต 

0003103 ชีวิตและสุขภาพ 3  หน่วยกิต 

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3  หน่วยกิต 

4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 2  หน่วยกิต 

4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์ 2  หน่วยกิต 

4512002 หลักการประกอบอาหาร 3  หน่วยกิต 

4514103 การบริการอาหารในสถาบัน 2  หน่วยกิต 

4512111 อาหารนานาชาติ 3  หน่วยกิต 

4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน   3  หน่วยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 
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4514003 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 2  หน่วยกิต 

4512104 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2  หน่วยกิต 

4513002 อาหารบ าบัดโรค   3  หน่วยกิต 

4513306 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 3  หน่วยกิต 

4513006 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์แฉพาะแขนง 2  หน่วยกิต 

4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 2  หน่วยกิต 

4513006  การจัดการระบบบริการอาหาร   3  หน่วยกิต 

4514008 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง  3  หน่วยกิต 

4514181 การวิจัยคหกรรมศาสตร์ 3  หน่วยกิต 

4513312 การออกแบบ ตกแต่ง และการน าเสนอทางอาหารและโภชนาการ 3  หน่วยกิต 

4512340 โภชนศาสตร์และสุขภาพ 2  หน่วยกิต 

4514401  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2  หน่วยกิต 

4514402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  4  หน่วยกิต 

 



มคอ.2 มรรพ. 
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4.  ชื่อ นางสาวอุรชา  วานิช 

         Ms. Uracha  Wanich 

4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
4.2 ประวัติการศึกษา  

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปีการศึกษา 

ปริญญาเอก 
Doctor of Philosophy 

(Food and Nutrition Science) 
Deakin University, 

Australia 
2562 

ปริญญาโท 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

ไทย 
2552 

ปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลตะวันออก, ไทย 

2548 

      4.3 ผลงานทางวิชาการ 
 4.3.1 ต ารา หนังสือ  

- 

 4.3.2 บทความทางวิชาการ 

 -นฤมล อภินันท์สวัสดิ์, อุรชา วานิช และ วนิชญา นุ่มก่วน (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย
ด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง. การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องใน
วโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 115 ปี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี. 
จันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562, 286-292. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ)  
  

4.4 ประสบการณ์สอน   6   ปี 

4.5 ภาระงานสอน 

  ระดับปริญญาตรี 
4514108 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัส 

3 หน่วยกิต 

4512006 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 2 หน่วยกิต 

4512106 การถนอมอาหาร 3 หน่วยกิต 

4512104 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2 หน่วยกิต 

4512103 โภชนศาสตร์ชุมชน 3 หน่วยกิต 

4513006 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 4 หน่วยกิต 

4514008 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์เฉพาะแขนง 3 หนว่ยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า  106 

4514401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 หน่วยกิต 

4514402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 

0300103 ชีวิตและสุขภาพ 2 หน่วยกิต 

0031103 ชีวิตและสุขภาพ 2 หน่วยกิต 

0031109 โภชนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 2 หน่วยกิต 
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5. ชื่อ  นางสาวอภิรดี บุญค า  

Ms.Aphiradee Boonkham 

5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 
  5.3.1 ต ารา หนังสือ     

- 

5.3.2 บทความทางวิชาการ 
     - พิมใจ สุวรรณวงค์, อภิรดี บุญค า. (2560). การคัดกรองสารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
แอลฟาอะไมเลส. การประชุมวิชาการระดับชาติร าไพพรรณี ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 113 ปี. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. จันทบุรี. วันที่ 19-20 ธันวาคม 
2560, 675-684. 

)รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ(  

    - อภิรดี บุญค า สุนิษา สุวรรณเจริญ และพิมใจ สุวรรณวงค์. (2562). การก าจัดโปรตีนจากเปลือก
กุ้งด้วยเอนไซม์ปาเปนและฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Fusarium Oxysporum ของไคโตซาน. วารสารวิชาการพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 29 (2) เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562, 282-291. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

5.4 ประสบการณ์การสอน   10   ปี 

5.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4021515 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 หน่วยกิต 

4022501 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3 หน่วยกิต 

4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 

4023501 ชีวเคมี 3 หน่วยกิต 

4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 หน่วยกิต 

4024903 สัมมนาเคมี 1 หน่วยกิต 

4024904 โครงการวิจัยทางเคมี 3 หน่วยกิต 

4021112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย 2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย 2549 
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4021103 เคมี 2 3 หน่วยกิต 

4021104 ปฏิบัติการเคมี 2 1 หน่วยกิต 

4023731 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 

4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น 1 หน่วยกิต 

4023503 ชีวเคมี 3 หน่วยกิต 

4023504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 หน่วยกิต 

4022502 ปฏิบัติการชีวเคมีพ้ืนฐาน 1 หน่วยกิต 

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1 1 หน่วยกิต 

4021105 เคมี 2 3 หน่วยกิต 

4022503 ชีวเคมี 3 หน่วยกิต 

4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 หน่วยกิต 

4021106 ปฏิบัติการเคมี 2 1 หน่วยกติ 

4021104 ปฏิบัติการเคมี 1 1 หน่วยกิต 

0031102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2 หน่วยกิต 

4021103 เคมี 1 3 หน่วยกิต 

4021107 เคมีส าหรับวิศวกร 4 หน่วยกิต 

4021108 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 หน่วยกิต 

4023906 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2 2 หน่วยกิต 

4021301 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต 

4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3 หน่วยกิต 

4021302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน 1 หน่วยกิต 

4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 หน่วยกิต 

4022303 เคมีอินทรีย์ 1 3 หน่วยกิต 
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และ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
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หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:  25491601106864  

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Home Economics 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร:  25491601106864  

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Home Economics 

 ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Home Economics) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Home Economics) 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวชิา   
ชื่อเต็มภาษาไทย  :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) 
อักษรย่อภาษาไทย  : วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Home Economics) 
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : B.Sc. (Home Economics) 

 รูปแบบของหลักสูตร 
             หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี

รูปแบบของหลักสูตร 
          หลกัสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป ี

ปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลักสูตร   
ปรัชญา 

คหกรรมศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตรู้คิดอย่างวิทยาศาสตร์ 

ปรัชญา และวตัถุประสงคข์องหลักสูตร   

ปรัชญา 

คหกรรมศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตรู้คิดอย่างวิทยาศาสตร์ 
 วัตถุประสงค ์

      เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้  
     1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และส านึกในความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัวและสังคม 

     2. มีบุคลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 

     3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ และด ารงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาอันดีงามของไทย 

    4. มีความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ 

     5.  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

     6. มีความสาสมารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

    7. มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน รวมทั้ ง
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.  มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน รวมทั้ ง
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้  

1. มีความรู้ทางภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในทางคหกรรมศาสตร์ 
โดยเน้นด้านอาหารและโภชนาการ สามารถบูรณาการความรู้เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพของงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   

2. มีความรอบรู้ในด้านคหกรรมศาสตร์ สามารถในการคิดวิเคราะห์ 
พัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้า สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม 
และท้องถิ่น 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต ตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

การด าเนินการหลักสูตร 
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557 

การด าเนินการหลักสูตร 
          ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ระบบการวัดผล 

      การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

ระบบการวัดผล 

      การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

การส าเร็จการศึกษา 

     การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

การส าเร็จการศึกษา 

     การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณ ี

จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสตูร 
จ านวนไม่น้อยกวา่    136    หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสตูร 
 จ านวนไม่น้อยกว่า    135   หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาคุณธรรม  จริยธรรม  9 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  6 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาความอดทน  6 หน่วยกิต 

     - กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  6 หน่วยกิต 

     - ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอกี                               3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า                   99 หน่วยกิต 

 1) วิชาแกน                                                     18 หน่วยกิต 

 2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                         18 หน่วยกิต 

 3) วิชาเฉพาะ                                                   57 หน่วยกิต 

    3.1) วิชาเฉพาะบังคับ  ไม่น้อยกว่า                     24 หน่วยกิต 

    3.2) วิชาเฉพาะเลือก   ไม่น้อยกว่า                     33 หน่วยกิต 

 4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                  6 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า                      6 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และการกีฬา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                   ไม่น้อยกว่า 

   2.1 วิชาแกน                          ไมน่้อยกว่า 
   2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ              ไม่น้อยกว่า 
   2.3 วิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า   
        - วิชาบังคับเลือก                 ไม่น้อยกว่า 
        - วิชาเฉพาะเลือก                ไม่น้อยกว่า  
   2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า                       

9 หน่วยกิต 

 

100  หน่วยกิต 

    18  หนว่ยกิต 

    18  หนว่ยกิต 

    58  หนว่ยกิต 

    28  หนว่ยกิต 

    30  หนว่ยกิต 

      6 หน่วยกิต 

      6 หน่วยกติ                 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
                                จ านวน   12 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม  จริยธรรม     9 หน่วยกิต 

1.1.1 บังคับเรียน     3 หน่วยกิต 

 0163001    ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน             3(3-0-6) 
และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
0163002 จริยศึกษาเพือ่การพัฒนาตน 3(3-0-6) 
0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต 3(3-0-6) 
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชวีิต 3(2-2-5) 
0163005 ชีวิตและความตาย 3(2-2-5) 

1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต  

0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
0263005 วิถีไทยวิถอีาเซียน 3(3-0-6) 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 3(2-2-5) 

1.3 กลุ่มวิชาความอดทน  6 หน่วยกิต  

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
0363002 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เลือกเรียน  
                                            จ านวน   6 หน่วยกติ 

0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการ
เรียนรู ้

3(3-0-6) 

1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาไทย  ใหเ้ลือกเรียน 

                           จ านวน  3 หน่วยกิต 

0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

1.1.3  กลุ่มวิชาภาษาอ่ืน  ให้เลือกเรียน   
                           จ านวน  3 หน่วยกิต 

0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

0001302 ภาษาเวียดนามเพือ่การสื่อสาร 1 3(3-0-6) 

0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 10 3(3-0-6) 
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0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ของไทย 

3(3-0-6) 

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
0363005 พลเมืองสีเขียว 3(2-2-5) 
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยกีับการ

พัฒนา 
3(2-2-5) 

0363007 แนวพระราชด าริด้านพืชพรรณและ
การเกษตร 
 

3(2-2-5) 

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 3(3-0-6) 
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอ ี 3(3-0-6) 

 

0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 

      0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

0001309 

0001310 

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 

ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร 

 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                                                          จ านวน 9 หน่วยกติ 

1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียน 

                                                          จ านวน 3 หน่วยกติ 

                                                          0463005 การเงินและความมั่นคง 3(3-0-6) 
 

0002101 จริยศึกษาเพือ่การพัฒนาตน 3(3-0-6) 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 3(3-0-6) 
 

  0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 3(2-2-5) 
 

0002103 จริยธรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
 

0002104 มนุษย์กับทกัษะการคิด 3(3-0-6) 0463009 สุนทรียะการเกษตร 3(2-2-5) 
 

1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียน   
                                     จ านวน 3 หน่วยกิต 

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
       1.4.1 วิชาฉลาดคิดและการจัดการ                   6 หนว่ยกิต 

0002201 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)     0463001      ฉลาดคิด                                           3(3-0-6) 
 0002202 กฎหมายทัว่ไปในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)     0463002      จติวทิยาในชวีติประจ าวนั                       3(3-0-6) 

0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  

0002204 ตะวันออกศึกษา 
*ยังไม่ส่งข้อมูลรายวิชา* 

3(3-0-6)  

1.2.3  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวชิามนุษยศาสตรแ์ละ  

          สังคมศาสตร์            จ านวน 3 หน่วยกิต  

0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6)  

0002302 มนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6)  

0002303 จิตตปัญญาศึกษา 3(3-0-6)    

0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0002305 ภาวะผู้น าและผู้ตาม 3(3-0-6)    

0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการ
แสดง 

3(2-2-5)    

0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)    

0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย 3(3-0-6)  

0002309 การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0002310 ธุรกิจในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0002312 การบัญชีในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)    

0002314 โลกาภวิัตน์กับสังคมไทย 3(3-0-6)    

0002315 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)    
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0002316 ภูมิปัญญาเพือ่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3(3-0-6)    

0002317 วิถีไทยวิถอีาเซียน   3(3-0-6)    

0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

3(3-0-6)    

0002319 การสื่อสารอาเซียน 3(3-0-6)    

0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
เพื่อการสื่อสาร 

3(3-0-6)    

0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)    

0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)    

0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

3(3-0-6)    

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา      
        จ านวน 9 หน่วยกิต 

 

       1.3.1 กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์  ใหเ้ลือกเรียน   
                                     จ านวน 3 หน่วยกิต 

 

0003101 ชีวิตและธรรมชาต ิ 3(3-0-6)    

0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)    

0003103 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)    

0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6)    

0003105 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

      0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมยัใหม ่ 3(3-0-6)    

0003107 การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 3(3-0-6)    

0003108 อัญมณีและเครื่องประดับใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(3-0-6)    

       1.3.2 กลุม่วิชาคณิตศาสตร์  ใหเ้ลือกเรียน   
 

   

จ านวน 3 หนว่ยกิต    

0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)    

0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)    

0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทาง
ปัญญา 

3(3-0-6)  

0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป 3(3-0-6)    

0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)    

0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ 3(3-0-6)    

        1.3.3 กลุ่มวชิาเทคโนโลยีและการกีฬา   
                    ให้เลือกเรียน  จ านวน 3 หน่วยกิต 

         1.3.3.1 รายวชิาด้านเทคโนโลยี 

 

 

0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูลเบื้องต้น 

3(2-2-5)    

0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับชีวิต
สมัยใหม่ 
 

3(3-0-6)    



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564.  หน้า  154 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 

 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 

0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วย
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-5)    

0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์เบื้องต้น 

3(2-2-5)    

0003305 การปฏิบัติงานชา่งเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5)    

0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพ
และตกแต่งภาพ 

3(2-2-5)    

0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(2-2-5)    

        1.3.3.2 รายวิชาดา้นการกีฬา    

0003308 การออกก าลังกายเพื่อคุณภาพชวีิต 3(2-2-5)    

0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ 3(2-2-5)    

0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)    

 

กลุ่มวิชาแกน 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรับปรุง 
18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ  

4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน  3(3-0-6) 4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6)  

4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2)  

4021111 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 4021111 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)  

4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2)  

4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรม
ศาสตร์ 

3(3-0-6) 4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรม
ศาสตร์ 

3(3-0-6)  

4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 
คหกรรมศาสตร์ 

1(0-3-2) 4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 
คหกรรมศาสตร์ 

1(0-3-2)  

4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรม
ศาสตร์ 

3(3-0-6) 4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรม
ศาสตร์ 

3(3-0-6)  

4113105 สถิติเพื่อการวจิัย   3(3-0-6) 4113105 สถิติเพื่อการวจิัย 3(3-0-6)  
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4.3 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรับปรุง 

18 หน่วยกติ 18 หน่วยกติ  

4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรม
ศาสตร์ 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 3(3-0-6) 4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 3(3-0-6)  

4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ 

2(1-2-4) 4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

คหกรรมศาสตร์ 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต 

4513126 การวางแผนการทดลองทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

3(3-0-6) 4513101 

 

การวางแผนการทดลองทาง 
คหกรรมศาสตร์ 

3(3-0-6) 
 

เปลี่ยนรหัส 

4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-4) 4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) ปรับหน่วยกิต 

4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-6) 4514101     การจัดการธุรกิจคหกรรม
ศาสตร์ 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต 

4514181 

 

การวิจยัคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-6) 4514181 การวิจยัคหกรรมศาสตร์ 
 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต 

 

4.4 วิชาเฉพาะ 

- วิชาเฉพาะบังคับ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 ส่วนที่ปรับปรุง 

28 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  

4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรม
ศาสตร์ 

2(1-2-4) 2014511  ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรม
ศาสตร์ 

2(1-2-3) ปรับหน่วยกิต 

4502201 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชน 

3(3-0-6) 4512204 การจัดการทรัพยากร
ครอบครัวและชุมชนใน
ศตวรรษที่ 21 

2(1-2-3) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยน
รหัส/ปรับหน่วยกิต/
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4514207 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและ
อนามัยเจริญพันธุ ์

3(3-0-6) 4511202 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว
และอนามยัเจริญพันธุ ์

2(2-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4512208 งานใบตอง 2(1-2-4) 4511203 ศิลปะงานใบตอง การแกะสลัก
ผัก-ผลไม้ และจัดดอกไม้สด 

3(1-4-4) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยน
รหัส/ปรับหน่วยกิต/
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4511202 โภชนาการ 2(2-0-4) 4511204 

 

โภชนาการ 
 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

   4512201 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 
คหกรรมศาสตร์ 

2(1-2-3) รายวิชาใหม ่

 

4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและ
ขนมไทย 

3(2-2-6) 4512202 หลักการประกอบอาหารไทย
และขนมไทย 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-6) 4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบ
อาหาร 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 
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4512205 อาหารส าหรับชีวิตประจ าวัน 2(1-2-4)     

4512204 การสุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภัยในอาหาร 

2(2-0-4) 4512205 การสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในอาหารและการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยน
รหัส/ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4512209 การแกะสลักผักและผลไม้ 2(1-2-4)     

4512210 การจัดดอกไม ้ 2(1-2-4)     

4514206 ผ้าและการตัดเย็บ 2(1-2-4) 4514201 ผ้าและการตัดเย็บ 

 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

 

- วิชาเฉพาะเลือก 

- กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรับปรุง 

30 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  

 

 

 

 

 

 

4512301 อาหารส าหรับชีวิตยุคใหม่ 3(2-2-5) 
 

ย้ายกลุ่ม/เปลี่ยน
ชื่อ/เปลี่ยนรหัส/
ปรับหน่วยกิต/
ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 

4512301 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-6) 4512302 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513301 โภชนบ าบัด 3(2-2-6) 4513303 โภชนบ าบัด 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513302 อาหารไทย 3(2-2-6) 4513304 อาหารไทย 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513310 อาหารว่าง 3(2-2-6) 4513305 อาหารว่าง 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513309 ขนมไทย 2(1-2-4) 4513306 ขนมไทย 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513312 การออกแบบตกแต่งและการ
น าเสนอทางอาหารและ
โภชนาการ 

3(2-2-6) 4513307 ศิลปะการตกแต่งอาหาร และการ
น าเสนอ  

2(1-2-3) เปลี่ยนชื่อวิชา/
เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4513306 การถนอมอาหารและการแปร
รูปอาหาร 

3(2-2-6) 4513308 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 3(1-4-4) เปลี่ยนชื่อวิชา/
เปลี่ยนรหัส/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4513303 อาหารท้องถิ่น 3(2-2-6) 4513309 อาหารท้องถิ่น 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513308 อาหารนานาชาต ิ 3(2-2-6) 4513310 อาหารนานาชาต ิ 3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรับปรุง 
30 หน่วยกติ  ไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกติ  

4513304 เบเกอรี่ 3(2-2-6) 4513311 เบเกอรี่ 
 

3(1-4-4) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4513305 การแต่งหน้าเค้กและขนม 2(1-2-4) 4513312 การแต่งหน้าเค้กและขนม 

 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4513307 การประเมินคุณภาพอาหารทาง
ประสาทสัมผัส 

2(1-2-4) 4513313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส  

3(1-4-4) เปลี่ยนชื่อวิชา/
เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต/ปรับ
ค าอธิบายรายวิชา 

4513311 การจัดเล้ียงและการบริการ
อาหาร 

3(2-2-6) 4513314 การจัดเล้ียงและบริการอาหาร 3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513313 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-6) 4513315 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-5) 
 

เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513316 อาหารอาเซียน 3(2-2-6) 4513316 อาหารอาเซียน 3(1-4-4) ปรับหน่วยกิต 

4513317 อาหารเพื่อสขุภาพ 3(2-2-6) 4513317 อาหารเพื่อสขุภาพ 3(1-4-4) ปรับหน่วยกิต 

4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 3(2-2-6) 4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต 

4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 3(2-2-6) 4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 3(1-4-4) ปรับหน่วยกิต 

4513314 โภชนาการและการจัดอาหาร
ส าหรับเด็ก 

3(2-2-6)     

4513315 โภชนาการผู้สูงอาย ุ 3(2-2-6)     

 

 - กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2564 ส่วนที่ปรับปรุง 
4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  2(2-0-4) 4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 

4513321 ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3(2-2-6) 4513321 ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513322 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-6) 4513322 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513323 สีและการยอ้ม 3(2-2-6)     

4513324 ผ้าทอพื้นเมือง 3(2-2-6) 4513324 ผ้าทอพื้นเมือง 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

   4513323 งานผ้าเพื่องานบริการ 3(2-2-5) รายวิชาใหม ่
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- กลุ่มวิชาการจัดการบ้านและท่ีอยู่อาศัย 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 ส่วนที่ปรับปรุง 
4512325 ความรู้เกี่ยวกับบา้นและที่อยู่

อาศัย 

2(2-0-4) 4512330 ความรู้เกี่ยวกับบา้นและที่อยู่
อาศัย 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 

4512326 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 2(1-2-4) 4512331 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส 

4512327 การจัดตกแต่งและปรับปรุงที่อยู่
อาศัย 

2(1-2-4) 4512332 การจัดและตกแต่งบ้าน 

 

2(1-2-3) เปลี่ยนชื่อ/เปลีย่น
รหัส/ปรับหน่วยกิต 

4512328 การสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย 2(2-0-4) 4512333 การสุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยภายในบ้าน 

2(2-0-4) เปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยน
รหัส/ปรับหน่วยกิต 

4512329 การตกแต่งสวน 2(1-2-4) 4512334 การตกแต่งสวน 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

 

   - กลุ่มวิชาการพัฒนามนุษย์และครอบครัว 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 ส่วนที่ปรับปรุง 
4512330 พัฒนาการเด็กและการอบรม

เล้ียงดูเด็ก 

2(2-0-4) 4512340 พัฒนาการเด็กและการอบรม
เล้ียงดูเด็ก 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 

4514331 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 12345 41 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 

4514332 การดูแลผู้สูงอาย ุ 2(2-0-4) 4512342 การดูแลผู้สูงอาย ุ 2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 

4514333 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและ
สังคม 

2(2-0-4) 4513343 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและ
สังคม 

2(2-0-4) เปลี่ยนรหัส 

4514334 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนา
เยาวชน 

2(2-0-4)        

   4513344 การเสริมสร้างความสัมพันธ์
ครอบครัวในศตวรรษที่ 21 

2(2-0-4) รายวิชาใหม ่

 

- กลุ่มวิชาศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 ส่วนที่ปรับปรุง 

   4512350 การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อ
การตกแต่งอาหาร 

3(1-4-4)  รายวิชาใหม ่

4512335 งานเย็บ ปัก ถัก ร้อย 2(1-2-4)     

4512336 การจัดดอกไม้แบบประยกุต์ศิลป ์ 2(1-2-4) 4512351 การจัดดอกไม้แบบประยกุต์
ศิลป์ 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4513337 การจัดดอกไม้ในงานประเพณี
ไทย 

2(1-2-4) 4512353 การจัดดอกไม้ในงานประเพณี
ไทย 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4512338 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช ้ 2(1-2-4) 4512352 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช ้ 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4514339 เครื่องหอมและของช าร่วย 2(1-2-4) 4512354 เครื่องหอมและของช าร่วย 2(1-2-3) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 
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2.4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2564 ส่วนที่ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  

4514401 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 

1(0-2-1 4514411 การเตรียมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 1 

1(0-2-1) เปลี่ยนรหัส 

   4514412 การเตรียมการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2 

1(0-2-1) รายวิชาใหม ่

4514402 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี   
คหกรรมศาสตร์ 

6(450) 3451441  การฝึกประสบการณ์วิชาชพี   
คหกรรมศาสตร์ 

4(450) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4514411 การเตรียมฝึกสหกจิศึกษา 1(0-2-1 4514998 เตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรม
ศาสตร์ 

2(0-2-1) เปลี่ยนรหัส/ปรับ
หน่วยกิต 

4514412 สหกิจศึกษา 6(450) 4514999 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์ 
 

6(450) เปลี่ยนรหัส 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2559 
กับ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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องค์ความรู้(Body of Knowledge) 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 

วิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

(ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต) 
1) หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 4512202 หลักการประกอบอาหารไทย

และขนมไทย  

3(1-4-4) 

2) อาหารและโภชนาการ 4511214 โภชนาการ  

4512216 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 

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

3) สุขาภิบาลอาหาร ความปลอดภัย และ
การควบคุมคุณภาพอาหาร 

4512218 การสุขาภิบาลอาหารความ
ปลอดภัยในอาหารและการ
ควบคุมคุณภาพอาหาร  

3(3-0-6) 

4) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 4514221 ผ้าและการตัดเย็บ  2(1-2-3) 
5) พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 4511212 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว 

และอนามัยเจริญพันธุ์  
2(2-0-4) 

6) อนามัยเจริญพันธุ์ครอบครัว   

7) หลักศิลปะและการประยุกต์ 4511211 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรม
ศาสตร์  

2(1-2-3) 

8) หลักการจัดดอกไม้ งานใบตอง และการ
แกะสลักผักและผลไม้ 

ศิลปะงานใบตองการแกะสลักผักและผลไม้
และจัดดอกไม้  

3(1-4-4) 

9) การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 4512217 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
และชุมชนในศตวรรษท่ี 21  

2(2-0-4) 

10) อ่ืนๆ 4511301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ 

คหกรรมศาสตร์  
2(1-2-3) 
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ภาคผนวก ช 

ตารางเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
4021111 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 2111140  เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 4031460 จุลชีววิทยาส าหรับคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 

คหกรรมศาสตร์ 
1(0-3-2) 4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาส าหรับ 

คหกรรมศาสตร์ 
1(0-3-2) 

4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 4091802 คณิตศาสตร์ส าหรับคหกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

4113105 สถิติเพื่อการวจิัย   3(3-0-6) 4113105 สถิติเพื่อการวจิัย 3(3-0-6) 
4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์ 2(2-0-4) 
4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 3(3-0-6) 4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค 3(3-0-6) 
4513126 การวางแผนการทดลองทางคหกรรม

ศาสตร์ 
3(3-0-6) 4513101 

 

การวางแผนการทดลองทางคหกรรม
ศาสตร์ 

3(3-0-6) 

4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-4) 4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 
4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-6) 4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
4514181 การวิจยัคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-6) 4514181 การวิจยัคหกรรมศาสตร์ 3(2-2-5) 
4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรม

ศาสตร์ 
2(1-2-4) 2014511  ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) 

4511202 โภชนาการ 2(2-0-4) 4511204 โภชนาการ 2(2-0-4) 
4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและ

ขนมไทย 

3(2-2-6) 4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย 3(1-4-4) 

4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-6) 4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 
4514206 ผ้าและการตัดเย็บ 2(1-2-4) 4514201 ผ้าและการตัดเย็บ 2(1-2-3) 
4512301 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-6) 4512302 โภชนศาสตร์ครอบครัว 3(2-2-5) 
4513301 โภชนบ าบัด 3(2-2-6) 4513303 โภชนบ าบัด 3(2-2-5) 
4513302 อาหารไทย 3(2-2-6) 4513304 อาหารไทย 3(1-4-4) 
4513310 อาหารว่าง 3(2-2-6) 4513305 อาหารว่าง 3(1-4-4) 
4513306 การถนอมอาหารและการแปรรูป

อาหาร 
3(2-2-6) 4513308 การถนอมและการแปรรูปอาหาร 3(1-4-4) 

4513303 อาหารท้องถิ่น 3(2-2-6) 4513309 อาหารท้องถิ่น 3(1-4-4) 
4513308 อาหารนานาชาต ิ 3(2-2-6) 4513310 อาหารนานาชาต ิ 3(1-4-4) 
4513304 เบเกอรี่ 3(2-2-6) 4513311 เบเกอรี่ 3(1-4-4) 
4513305 การแต่งหน้าเค้กและขนม 2(1-2-4) 4513312 การแต่งหน้าเค้กและขนม 2(1-2-3) 
4513311 การจัดเล้ียงและการบริการอาหาร 3(2-2-6) 4513314 การจัดเล้ียงและบริการอาหาร 3(2-2-5) 
4513313 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-6) 4513315 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(2-2-5) 
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4513316 อาหารอาเซียน 3(2-2-6) 4513316 อาหารอาเซียน 3(1-4-4) 
4513317 อาหารเพื่อสขุภาพ 3(2-2-6) 4513317 อาหารเพื่อสขุภาพ 3(1-4-4) 
4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 3(2-2-6) 4513318 เครื่องดื่มและไอศกรีม 3(2-2-5) 
4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 3(2-2-6) 4513319 อาหารไทยผสานวัฒนธรรม 3(1-4-4) 
4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  2(2-0-4) 4513320 ประวัติศาสตร์สิ่งทอและแฟชั่น  2(2-0-4) 
4513321 ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3(2-2-6) 4513321 ผลิตภัณฑ์จากผ้า 3(2-2-5) 
4513322 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-6) 4513322 แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 3(2-2-5) 
4513324 ผ้าทอพื้นเมือง 3(2-2-6) 4513324 ผ้าทอพื้นเมือง 3(2-2-5) 
4512325 ความรู้เกี่ยวกับบา้นและที่อยู่อาศัย 2(2-0-4) 4512330 ความรู้เกี่ยวกับบา้นและที่อยู่อาศัย 2(2-0-4) 
4512326 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 2(1-2-4) 4512331 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 2(1-2-3) 
4512329 การตกแต่งสวน 2(1-2-4) 4512334 การตกแต่งสวน 2(1-2-3) 
4512330 พัฒนาการเด็กและการอบรมเล้ียงดู

เด็ก 

2(2-0-4) 4512340 พัฒนาการเด็กและการอบรมเล้ียงดูเด็ก 2(2-0-4) 

4514331 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 4512341 การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 
4514332 การดูแลผู้สูงอาย ุ 2(2-0-4) 4512342 การดูแลผู้สูงอาย ุ 2(2-0-4) 
4514333 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม 2(2-0-4) 4513343 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม 2(2-0-4) 
4512336 การจัดดอกไม้แบบประยกุต์ศิลป ์ 2(1-2-4) 4512351 การจัดดอกไม้แบบประยกุต์ศิลป ์ 2(1-2-3) 
4513337 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย 2(1-2-4) 4512353 การจัดดอกไม้ในงานประเพณีไทย 2(1-2-3) 
4512338 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช ้ 2(1-2-4) 4512352 การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช ้ 2(1-2-3) 
4514339 เครื่องหอมและของช าร่วย 2(1-2-4) 4512354 เครื่องหอมและของช าร่วย 2(1-2-3) 

 


