สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (006xxx)
คําอธิบายรายวิชา
006121 หลักศิลปและการประยุกต (Principles of Art and Application)
3(2-3)
ทฤษฎีองคประกอบและหลักของศิลปะ การประยุกตใชหลักศิลปในการออกแบบงานทัศนศิลป
006141 สิ่งทอทัว่ ไป (General Textiles)
3(3-0)
ลักษณะและสมบัติทวั่ ไปของใยสิ่งทอ ดายและผาชนิดตางๆ การยอม การพิมพ และการ
ตกแตงสิ่งทอ การดูแลรักษาเสื้อผา
006151 สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)
3(3-0)
ปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหาร
ไมสะอาด หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย
006171 การจัดการทรัพยากรบานเรือนและการบริโภค
3(3-0)
(Home Resources and Consumption Management)
กระบวนการจัดการทรัพยากรในบานเรือนและการบริโภคเพื่อประโยชนในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน แนวทางปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการบริโภคนั้น
006221 หลักการวาดเสน (Principles of Drawing)
3(1-4)
ลักษณะของเสน แสง เงา และคุณคาความออนเขมของมวลตางๆ เทคนิคการเขียนภาพ
คน หุนนิ่ง และทิวทัศน โดยวิธวี าดเสนดวยดินสอ หมึกและแทงถาน
006222 การออกแบบขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Design)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006121
การประยุกตใชทฤษฎีของศิลปะในการออกแบบ 2 และ 3 มิติ โดยเนนการพัฒนาความ
งาม และความคิดสรางสรรคในรูปแบบงานเฉพาะบุคคล หลักการออกแบบงานดานวิจิตรศิลป พาณิชย
ศิลป และอุตสาหกรรมศิลป
006223 ศิลปหัตถกรรม (Handicraft)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006121
วิวัฒนาการของหัตถกรรมพื้นบาน วัสดุที่ใชในงานหัตถกรรม เทคนิคการผลิตและ
ประโยชนใชสอยในระดับครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดยอม มีการศึกษานอกสถานที่
006224 ตกแตงภายใน I (Interior Decoration I)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006121
การเลือกอาคารที่อยูอาศัยและเครื่องเรือน การจัดแบงเนื้อที่ใชสอย และจัดวางเครื่องเรือน
การปรับปรุงอาคาร ดวยการตกแตงภายใน
006231 พัฒนาการมนุษย และครอบครัว (Human and Family Development)
4(3-2)
พื้นฐาน : 459111
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการมนุษยตั้งแตวยั กอนคลอดจนถึงวัยชรา แนวคิดและทฤษฎี
ตางๆ ที่เกี่ยวของ การสังเกตพฤติกรรมมนุษย พัฒนาการของครอบครัว บทบาทของบุคคลใน
ครอบครัว กฎหมายครอบครัว
006241 สิ่งทอเบื้องตน (Fundamental of Textiles)
3(3-0)
พื้นฐาน : 403221
แหลงที่มา การจําแนก โครงสรางและสมบัติที่สําคัญของใยสิ่งทอ การผลิตใยธรรมชาติ
และใยประดิษฐ ประเภทและการผลิตเสนดายและผา กระบวนการใหสีและตกแตงสิ่งทอ
006242 ปฏิบัติการสิง่ ทอเบื้องตน (Laboratory in Fundamental of Textiles)
1(0-2)
พื้นฐาน : 006241
ปฏิบตั ิการเกีย่ วกับการจําแนกลักษณะโครงสรางใยผา เสนดาย และผา การจําแนก
ลักษณะการใหสีและการตกแตงสิ่งทอ
006243 ผาในอาคาร (Interior Fabrics)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006141 หรือ 006241
ประเภท ลักษณะโครงสราง สมบัติ และการจัดการผาที่ใชในครัวเรือนและอาคาร มี
การศึกษานอกสถานที่
006244 การจัดการเครื่องแตงกาย (Clothing Management)
3(2-3)
หลักการเลือกเครื่องแตงกาย การวางแผนจัดเครื่องแตงกายสําหรับบุคคลในครอบครัว
การซอมแซมแกไข และดูแลรักษาเครื่องแตงกาย การตัดเย็บเครื่องแตงกายแบบงาย
006245 เทคนิคการวาดภาพแฟชัน่ (Fashion Drawing Techniques)
1(0-2)
เทคนิคการวาดหุน และภาพแสดงแฟชั่น
006246 หลักการตัดเย็บ (Principles of Clothing Construction)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006244
การเลือก การใชและการดูแลรักษาอุปกรณตัดเย็บ การเลือกผา การสรางแบบตัดและการ
ตัดเย็บเสื้อและกระโปรงแบบงาย
006251 สุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation)
3(3-0)
ปจจัยที่เปนสาเหตุทําใหอาหารไมสะอาดปลอดภัย โรคและพิษภัยจากการบริโภคอาหาร
ไมสะอาด หลักสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการผลิตอาหาร กฎหมายอาหารของไทย
006272 สุขภาพอนามัยครอบครัว (Family Health and Hygiene)
3(2-2)
หนาที่และความสําคัญของระบบตาง ๆ ของรางกายที่มีผลตอสุขภาพและบุคลิกภาพของ
บุคคลในครอบครัว การปฐมพยาบาล การดูแลผูปวย การบริบาลมารดาและทารก มีการศึกษานอก
สถานที่
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006281 โภชนศาสตรทั่วไป (General Human Nutrition)
3(3-0)
ระบบการยอย การดูดซึมและการขับถาย บทบาทและหนาที่ของสารอาหารที่จําเปนตอ
รางกาย ปริมาณสารอาหารที่ควรไดรบั ตอวัน ผลของการไดรับสารอาหารไมสมดุล การสูญเสีย
สารอาหารในขั้นตอนการเตรียมและการแปรรูปอาหาร
006282 โภชนศาสตรมนุษย (Human Nutrition)
3(3-0)
พื้นฐาน : 403221
สารอาหาร การยอย การดูดซึม และเมแทบอลิซึม บทบาทของสารอาหารตอชีวติ มนุษย
ผลของเทคโนโลยีตอคุณภาพอาหาร ฉลากโภชนาการ ความตองการสารอาหาร การเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมี และปญหาสุขภาพจากความไมสมดุลของสารอาหาร
006283 ปฏิบัติการทางโภชนศาสตรมนุษย (Laboratory in Human Nutrition)
1(0-2)
พื้นฐาน : 006282 หรือพรอมกัน
การใชตารางคุณคาอาหารและตารางตาง ๆ ทางโภชนาการในการประเมินคุณภาพอาหาร
และภาวะ โภชนาการบุคคล การคํานวณปริมาณพลังงานที่ตองการ การกําหนดรายการอาหารที่
เหมาะสมตอเพศ วัยและอาชีพ การประเมินคุณคาทางโภชนาการของตํารับและรายการอาหาร
ปฏิบตั ิการดานสัตวทดลอง
006311 เทคนิคการสาธิต (Demonstration Techniques)
3(1-4)
หลักและเทคนิคการสาธิต โสตทัศนูปกรณและวัสดุที่ใชประกอบการเผยแพรความรูทาง
คหกรรมศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
006321 การจัดดอกไม I (Flower Arrangement I)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006121
การเลือก การเตรียม และการดูแลรักษาดอกไมและใบไม การจัดดอกไมแบบตะวันออก
และตะวันตก
006322 บรรจุภัณฑในงานคหกรรม (Home Economic Packaging)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006222
ความสําคัญของบรรจุภัณฑในงานคหกรรม ประเภทและสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ การ
เลือกและการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑคหกรรม
006323 ศิลปะงานเครื่องประดับ (Accessory Crafts)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006222
ประเภทและสมบัติของวัสดุที่นํามาใชในการประดิษฐเครื่องประดับ การออกแบบและการ
ประกอบการดูแลรักษา และการซอมแซม
006324 การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective Drawing)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006224
หลักการเขียนภาพ 3 มิติของวัตถุ การประยุกตการแสดงแบบทัศนียภาพในงานตกแตง
ภายในและภายนอกสถานที่
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006325 ศิลปะสําหรับเด็ก (Art for Children)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006121
การพัฒนาทางศิลปะของเด็ก หลักและเทคนิคของการสอนศิลปะสําหรับเด็กวัยกอนเรียน
และประถมศึกษา
006326 เครื่องปนดินเผา I (Ceramic I)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006222
เทคนิคการประดิษฐงานปน การเคลือบ การเผาและตกแตงชิ้นงาน มีการศึกษานอก
สถานที่
006327 ประวัติทัศนศิลป (History of Visual Art)
3(3-0)
ลักษณะและความสําคัญของทัศนศิลป งานศิลปกรรมในอดีตและปจจุบัน การสรางรสนิยม
และความชื่นชมในคุณคาของงานทัศนศิลปตางๆ
006331 การอบรมเลีย้ งดูเด็กกอนวัยเรียน (Preschool Child Rearing)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006231
ทฤษฎี ปจจัย และหลักในการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน เพื่อการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการอยางเหมาะสม
006332 กิจกรรมและการเลนของเด็กกอนวัยเรียน
3(2-2)
(Activity and Play for Preschool Child)
พื้นฐาน : 006231
หลักและเทคนิคในการจัดกิจกรรม ความสําคัญของการเลน การเลือกและการประดิษฐของ
เลนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
006333 กิจกรรมเขาจังหวะและดนตรีสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
3(2-2)
(Rhythmic Arts and Music for Preschool Child)
พื้นฐาน : 006231
หลักการสอนกิจกรรมเขาจังหวะและดนตรี การเลือกเพลงและดนตรีประกอบการ
เคลื่อนไหว เทคนิคและบทบาทของผูสอน
006341 การยอมสีสิ่งทอ (Textile Dyeing)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006141 หรือ 006241
ประเภทและสมบัติของสียอมสิ่งทอ กลไกของการยอมสิ่งทอ เทคนิคในการยอมสิ่งทอ
ดวยสีสังเคราะหและสีธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
006342 การทดสอบคุณภาพสิ่งทอ (Textile Quality Testing)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006241
หลักและวิธีมาตรฐานสําหรับการทดสอบคุณภาพของสิ่งทอ มีการศึกษานอกสถานที่
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006343 การออกแบบและตัดเย็บผาในอาคาร
3(1-4)
(Design and Construction of Interior Fabrics)
พื้นฐาน : 006243 และ 006246
รูปแบบ การออกแบบและเทคนิคการตัดเย็บผาในอาคารประเภทตาง ๆ มีการศึกษานอก
สถานที่
006344 เครื่องแตงกายกับมนุษย (Clothing and Man)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006244
ความสัมพันธของเครื่องแตงกายกับสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษย
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องแตงกาย
006345 การออกแบบเครื่องแตงกาย I (Costume Design I)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006121 และ 006245
การประยุกตหลักศิลปและแนวนิยมในการออกแบบเครื่องแตงกายเพื่อวัตถุประสงคและ
โอกาสตางๆ
006346 การตัดเย็บโดยการสรางแบบกระดาษ (Clothing Construction by Flat Pattern)3(0-6)
พื้นฐาน : 006246
การสรางแบบตัดและการตัดเย็บเสื้อผาแบบยาก
006347 การออกแบบลวดลายผา (Fabric Design)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006121
เทคนิคการทําลวดลายผา การออกแบบลายผาเพื่อประโยชนใชสอยตางๆ มีการศึกษา
นอกสถานที่
006348 ประวัติเครื่องแตงกาย (History of Costume)
3(3-0)
เครื่องแตงกายของชนชาติตางๆ ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
006349 การทําความสะอาดสิ่งทอและเครื่องแตงกาย
3(3-0)
(Textile and Clothing Detergency)
พื้นฐาน : 006141 หรือ 006241
สมบัตขิ องสิ่งทอที่มีผลตอการทําความสะอาด ประเภทของสิ่งสกปรก สมบัติของน้ําและ
สารทําความสะอาด กรรมวิธีซักน้ํา ซักแหง และขจัดคราบเปอน อุปกรณซักรีด การวิเคราะหความ
เสียหายที่เกิดกับเสื้อผา และการปองกัน
006351 การจัดเตรียมอาหาร (Food Preparation)
3(1-6)
พื้นฐาน : 006151
เทคนิคการประกอบอาหาร และการจัดแตงอาหารของไทยและยุโรป การเขียนตํารับ
อาหาร มีการศึกษานอกสถานที่
006352 หลักการบริการอาหาร (Principles of Food Service)
2(1-3)
หลักการ เทคนิค การจัดการ และการบริการอาหาร
5

006353 หลักการถนอมอาหาร (Principles of Food Preservation)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006151 และ 419201 หรือ 419211
สาเหตุการบูดเสียของอาหารและการปองกัน หลักการและวิธีการถนอมอาหารเพื่อใชใน
การบริโภค และเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ปญหาและวิธีการแกไข
006354 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร (Science of Cookery)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006151 และ 402311 หรือพรอมกัน
การคนควาทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร หลังการ
เก็บเกี่ยวและขณะประกอบอาหาร การประเมินคุณภาพอาหาร
006355 การจัดเตรียมเครื่องดื่ม (Beverage Operation)
3(2-3)
การแบงประเภทเครื่องดื่ม อุปกรณและเทคนิคในการเตรียมเครื่องดืม่ มีการศึกษานอก
สถานที่
006356 การจัดการอาหาร (Cuisine Management)
3(1-6)
พื้นฐาน : 006151
การจัดการอาหารไทย และอาหารนานาชาติ การจัดบริการอาหารแบบตางๆ มีการศึกษา
นอกสถานที่
006371 การสื่อสารและความสัมพันธในครอบครัว
3(3-0)
(Communication and Family Relations)
พื้นฐาน : 006231
ความสําคัญและรูปแบบของการสื่อสารในครอบครัว ทักษะการสื่อสารเพื่อความสัมพันธที่
ดีของครอบครัว
006381 โภชนศาสตรครอบครัว (Family Nutrition)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006282
การประยุกตหลักโภชนศาสตรในการจัดอาหาร สําหรับสมาชิกตางวัยและสภาวะใน
ครอบครัว คือ หญิงตั้งครรภ หญิงใหนมบุตร ทารก เด็ก วัยรุน ผูใ หญและผูส ูงอายุ
006382 โภชนศาสตรชุมชน (Community Nutrition)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006281 หรือ 006282
ภาวะโภชนาการและสภาวะอาหารของชุมชนตางๆ การประเมินและการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการของประชากร มีการศึกษานอกสถานที่
006383 โภชนบําบัด (Diet Therapy)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006282 และ 006351
การประยุกตหลักโภชนศาสตรในการบําบัดโรคที่เกี่ยวกับกายวิภาค สรีระและเมแทบอลิซึมของผูปวย
006399 การฝกงานเบื้องตน (General Praticum)
2(0-10)
การฝกงานทัว่ ไปดานคหกรรมศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
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006421 การจัดดอกไม II (Flower Arrangement II)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006321
การออกแบบและจัดดอกไมในโอกาสและสถานทีต่ างๆ การจัดการธุรกิจการจัดดอกไม
006422 การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006222
การออกแบบเครื่องเรือนใหสัมพันธกับสัดสวน สภาพรางกาย สิ่งแวดลอมและสมรรถนะ
ของผูใช ชนิดของโครงสรางเครื่องเรือน การเลือกวัสดุประกอบเครื่องเรือน มีการศึกษานอกสถานที่
006423 การพัฒนาหัตถกรรม (Handicraft Development)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006222 และ 006223
การพัฒนาวัสดุ รูปแบบ และกระบวนการผลิตหัตถกรรมประเภทตางๆ เพื่อธุรกิจ
006424 ตกแตงภายใน II (Interior Decoration II)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006224 และ 006324
ผังพื้น สัญลักษณ และโครงสรางทางสถาปตยกรรม การจัดวางผัง และการตกแตงอาคาร
ใหสัมพันธกับงบประมาณ ความงาม และประโยชนใชสอย
006425 การจัดการอาคาร (Building Management)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006224
ประเภทและสวนประกอบของอาคาร การวิเคราะหผูใชอาคาร การจัดการและดูแลรักษา
อาคาร การจัดระบบรักษาความปลอดภัย การอนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอม
006426 เครื่องปนดินเผา II (Ceramic II)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006326
เทคนิคที่ใชในการปนดิน การสรางแมพิมพดวยปูนปลาสเตอร และการหลอน้ําสลิป
เทคนิคการเขียนลายลงบนภาชนะดวยสีใตเคลือบและสีบนเคลือบ การสรางสรรคงานเครื่องปน ดินเผา
ใหทันสมัย
006427 ประวัติเครื่องเรือน (History of Furniture)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006224
วิวัฒนาการของเครื่องเรือนและเครื่องตกแตงบานของยุโรปและเอเซียตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
006431 นิทานสําหรับเด็ก (Stories for Young Child)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006231
ประเภทและองคประกอบของนิทานสําหรับเด็ก เทคนิคการเขียนและการเลานิทาน การ
สรางหุนและสรางภาพ การกระตุนจินตนาการเพื่อการพัฒนาทางดานสติปญญา อารมณ และสังคม
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006432 เทคนิคการสอนเด็กกอนวัยเรียน (Teaching Techniques for Preschool Child)3(2-2)
พื้นฐาน : 006231
ทฤษฎี ปจจัย และเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ การสอนเพื่อเสริมประสบการณเรียนรู
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
006433 การบริหารโครงการเด็กกอนวัยเรียน
3(2-2)
(Program Administration for Preschool Child)
พื้นฐาน : 006231
หลักการ การวางแผนและการบริหารงานโครงการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน การวิเคราะห
โครงการ นโยบายและการบริหารงาน
006434 โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten School)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006231
ปรัชญาของโรงเรียนอนุบาล หลักในการจัดการโรงเรียนอนุบาล การจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน การฝกสอนในโรงเรียนอนุบาล
006435 การจัดโครงการสําหรับเด็กวัยทารก (Program Administration for Infancy) 3(2-2)
พื้นฐาน : 006231
การจัดโครงการเด็กวัยทารก ทฤษฎีและลักษณะพัฒนาการของเด็กตั้งแตแรกเกิดถึงสองป
ผลของปจจัยดานครอบครัว สถานบริบาลเด็กเล็ก และชุมชนที่มีตอพัฒนาการ การสังเกตและฝก
ประสบการณ มีการศึกษานอกสถานที่
006436 การจัดโครงการสําหรับเด็กพิเศษ
3(2-2)
(Program Administration for Exceptional Child)
พื้นฐาน : 006231
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับความตองการ ลักษณะและรูปแบบของการเรียนรูของเด็ก
พิเศษ บทบาทและความรับผิดชอบของผูดูแลในการจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับพัฒนาการและ
การเจริญเติบโตของเด็กพิเศษ มีการศึกษานอกสถานที่
006437 การจัดโครงการกิจกรรมสําหรับเยาวชน
3(2-2)
(Program Administration for Youth Activities)
พื้นฐาน : 006231
หลักการจัดกิจกรรมและเสริมประสบการณแกเยาวชน การเขียนโครงการ การจัดกิจกรรม
ตางๆ สําหรับเยาวชน มีการศึกษานอกสถานที่
006438 การจัดโครงการสําหรับผูสูงอายุ (Program Administration for the Elderly) 3(2-2)
พื้นฐาน : 006231
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทางชีววิทยาและสังคมทีม่ ีผลตอความชราของมนุษย การ
เตรียมพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุ การจัดโครงการเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูสูงอายุ
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006441 เสนใยผา (Textile Fibers)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006241
การสังเคราะหพอลิเมอร การปน โครงสรางภายใน และสมบัติทางเคมีของใยสิง่ ทอชนิดตางๆ
006442 ปญหาการบริโภคสิ่งทอและเครื่องแตงกาย
3(3-0)
(Consumption Problems in Textiles and Clothing)
พื้นฐาน : 006241 และ 006244
การประเมินและวิเคราะหปญ
 หาที่เกี่ยวของกับการผลิต การจําหนาย การบริโภค
คาใชจาย และความตองการสินคาสิ่งทอและเครื่องแตงกาย ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในสิ่งทอ
และเครื่องแตงกาย
3(2-2)
006443 สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles)
พื้นฐาน : 006141 หรือ 006241
ความสําคัญของสิ่งทอพื้นเมือง วัสดุ อุปกรณ เทคนิคการทอ ลวดลาย และการใช
ประโยชนจากสิ่งทอพื้นเมืองภาคตางๆในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
006444 เสื้อผาเด็ก (Clothing for Children)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006246
การเลือกและการวางแผนจัดเสื้อผาใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางดานรางกายและจิตใจของ
เด็กวัยตางๆ การตัดเย็บเสื้อผาเด็ก
006445 การออกแบบเครื่องแตงกาย II (Costume Design II)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006345 และ 006348
การออกแบบเครื่องแตงกายโดยการประยุกตรูปแบบการแตงกายในยุคตาง ๆ แนวโนม
แฟชั่น และสิ่งบันดาลใจ
006446 การตัดเย็บโดยการจับจีบ (Clothing Construction by Draping)
3(0-6)
พื้นฐาน : 006346
การปรับขนาดหุนมาตรฐาน การทําแบบตัด และการตัดเย็บเสื้อผาโดยการจับจีบบนหุน
006447 การออกแบบผาทอมือ (Hand Woven Fabric Design)
3(0-6)
พื้นฐาน : 006141 หรือ 006241
อุปกรณและเทคนิคสําหรับการทอผาดวยมือ การออกแบบผาโดยใชอุปกรณและเทคนิค
การทอมือ
006448 เสื้อผาผูสูงอายุและผูพิการ (Clothing for the Elderly and the Handicap)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006344
เสื้อผาที่เหมาะสมสําหรับผูส ูงอายุและผูพ ิการ การเลือก การออกแบบและการตัดเย็บ
006449 ธุรกิจเครื่องแตงกาย (Apparel Business)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006344
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ประเภทของธุรกิจเครื่องแตงกาย หลักของแฟชั่น การผลิต ควบคุมคุณภาพ และการตลาด
สินคาเครื่องแตงกาย มีการศึกษานอกสถานที่
006451 การจัดบริการอาหารในสถาบัน (Institutional Food Management)
3(1-6)
พื้นฐาน : 006151
หลักการจัดบริการอาหารในสถาบันตาง ๆ การบริหารงานบุคคลและการเงิน การวางแผน
อาคารและอุปกรณ การจัดซื้อและการเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ การควบคุมคุณภาพและราคา การ
ปรับตํารับใหเหมาะกับการประกอบอาหารจํานวนมาก
006452 การจัดบริการอาหารในสถานศึกษา (School Food Service)
3(1-6)
พื้นฐาน : 006151
ความสําคัญ หลักและวิธีการจัดบริการ และการจัดการอาหารในสถานศึกษาระดับตาง ๆ
ใหถูกตองตามหลักเศรษฐกิจ โภชนาการ และสุขอนามัย
006453 การถนอมอาหารขั้นสูง (Advanced Food Preservation)
3(2-2)
พื้นฐาน : 006353
หลักการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป ภาชนะบรรจุ ฉลาก การควบคุมคุณภาพ และ
การตลาด การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ
006454 อาหารอบจากแปง (Bakery)
3(1-6)
อุปกรณในการผลิต การเปลี่ยนแปลง สมบัติทางเคมีและกายภาพของเครื่องปรุงตาง ๆ ใน
ขั้นตอนการเตรียมและการอบ วิธีการ เทคนิค และการคํานวณสูตรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ การ
จัดการธุรกิจอาหารอบ มีการคนควาทดลอง
006455 อาหารนานาชาติ (International Cuisine)
3(1-6)
พื้นฐาน : 006151
ลักษณะ เทคนิคการประกอบ วัสดุอาหาร อุปกรณและการจัดเสิรฟอาหารตะวันออก และ
ตะวันตก มีการศึกษานอกสถานที่
006456 การผลิตขนมไทย (Thai Dessert Production)
3(1-6)
พื้นฐาน : 006151
ชนิด สวนประกอบ การผลิต การบรรจุ และการพัฒนาขนมไทยสําหรับงานเลี้ยง และ
การคา มีการศึกษานอกสถานที่
006457 การประกันคุณภาพในธุรกิจอาหารและเทคนิคการบริการ
3(3-0)
(Quality Assurance in Food Business and Service Techniques)
พื้นฐาน : 006451
มาตรฐานของหองเตรียมอาหาร และอุปกรณเครื่องใช การควบคุมคุณภาพการผลิตใน
ธุรกิจอาหาร และเทคนิคบริการ การประกันและการพัฒนาคุณภาพธุรกิจอาหาร การศึกษานอกสถานที่
006471 ครอบครัวสมัยใหมกับคุณภาพชีวติ (Modern Family and Quality of Life) 3(2-2)
พื้นฐาน : 006231
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แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิต ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอคุณภาพชีวิต บทบาทของครอบครัว
และวิธีการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในครอบครัวสมัยใหม
006472 วิกฤตการณในครอบครัวและการแนะแนว (Family Crisis and Guidance)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006231
ประเภทและสาเหตุของวิกฤตการณในครอบครัว วิธีแนะแนวการดําเนินชีวติ ครอบครัวการ
พัฒนาและสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว การแกไขปญหาของสมาชิกในครอบครัว เพื่อการดําเนิน
ชีวติ อยางมีคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที่
006481 การวิเคราะหอาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition Assessment)
3(1-4)
พื้นฐาน : 006282
หลักการและเทคนิคพื้นฐานของเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหอาหาร วิธีทางชีวเคมี และจุล
ชีววิทยาในการวิเคราะหปริมาณสารอาหาร และการประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีการทางชีวเคมี
006482 การจัดการโภชนาการในโรงพยาบาล (Hospital Dietetics Management)
3(2-3)
พื้นฐาน : 006383
การจัดการดานโภชนาการและการบริการอาหารในโรงพยาบาล
006483 โภชนาการทางหลอดเลือดดํา (Parenteral Nutrition)
3(3-0)
พื้นฐาน : 006383และ 402313
หลักการใหอาหารทางหลอดเลือดดํา การคํานวณสูตรอาหารที่เหมาะสมสําหรับผูป วย
006496 เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตร (Selected Topics in Home Economics) 1-3
เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
006497 สัมมนา (Seminar)
1
การบรรยายและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางคหกรรมศาสตร
006498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)
2(0-4)
การศึกษาและคนควาทางคหกรรมศาสตรขั้นปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
006499 การฝกงานเฉพาะดาน (Specific Practicum)
2(0-10)
พื้นฐาน : 006399
การฝกงานเฉพาะดานคหกรรมศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
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