หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
คําอธิบายรายวิชา
01180111

หลักการศึกษาทางคหกรรมศาสตร
3(3-0)
(Principles of Home Economics Education)
ความเปนมา หลักการปรัชญาและความมุงหมายของการศึกษาคหกรรม
ศาสตร การใหการศึกษาในระดับตางๆ บทบาทของนักคหกรรมศาสตรที่เกีย่ วของ
กับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรมาใชกับครอบครัว และการประกอบอาชีพ
Background, principles, philosophy and the purposes of home
economics education. The approach to various levels of education. Roles
of home economists concerning the National Economics and Social
Development Plan. The application of technology and resources in families
and occupations.

01180321**

การสอนคหกรรมศาสตร
3(2-2)
(Methods of Teaching Home Economics)
พื้นฐาน: 01180331
การพัฒนาและวิเคราะหหลักสูตรคหกรรมศาสตร หลักการสอนคหกรรม
ศาสตร จุดประสงค เทคนิคและวิธสี อนคหกรรมศาสตร การเตรียมการสอนโดยเนน
การจัดทํา แผนการสอนสําหรับหลักสูตรของโรงเรียนแตละระดับ สังเกตและ
ประสบการณการ มีสวนรวมในหองเรียน
Home economics curriculum development and analysis. Principles of
teaching home economics, objectives, techniques and teaching methods
in home economics. Teaching preparation with emphasis on lesson plans
for various school levels. Observation and participation experiences in
classroom.

** วิชาปรับปรุง

01180322

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณในครอบครัวศึกษา
3(3-0)
(Critical Thinking Skills in Family Study)
ความสําคัญของพัฒนาการครอบครัว ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับ
ครอบครัว การประยุกตทกั ษะการคิดอยางมีวิจารณญาณมาใชในการแกปญหาและ
พัฒนาครอบครัว
Importance of family development. Family problems solution.
Application of critical thinking skills for family problem solving and
development.

01180331

วัสดุและอุปกรณในการสอนคหกรรมศาสตร
3(2-2)
(Material and Aids in Teaching Home Economics)
ความสําคัญ หลักในการเลือก การเตรียมเทคนิคในการผลิต การใชและ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการสอนทางคหกรรมศาสตรใหบังเกิดผลในการสอน
Principles of selection, preparation, production, implementation,
evaluation and maintenance of instructional materials and aids in home
economics.

01180341

โครงการและองคการทางคหกรรมศาสตร
3(3-0)
(Homemaking Programs and Organizations)
ความมุงหมาย วิธีการจัดตัง้ วิธีดําเนินงานและประเมินผลโครงการตางๆ
ทางคหกรรมศาสตร และองคกรที่เกี่ยวของ
Objectives, organizing, implementation and evaluation of home
economics programs and concerned organizations.

01180342

การใหการศึกษาคหกรรมศาสตรสาํ หรับผูใหญ
3(2-2)
และการปฏิบัติงานในชุมชน
(Homemaking Education for Adults and Community Services)
หลักการและความมุงหมายของการปฏิบัติงานในชุมชน และการจัดการศึกษา
ทางคหกรรมศาสตรแกชุมชน หลักการเรียนรูของผูใหญ การจัดตั้งและการ
ดําเนินงานรวมกับกลุมเปาหมาย ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินโครงการบริการ
การศึกษาแกชุมชน กระบวนการวางแผนโครงการ การดําเนินงาน การติดตาม
และประเมินผล โครงการ มีการศึกษานอกสถานที่
Principles and purposes of community work and development of
homemaking programs for community. Principles of adult learning. Group
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formation and working with the target groups. Factors related to program
management. The process of program planning, implementation, monitoring
and evaluation. Field trip required.
01180361

การฝกงานคหกรรมศาสตรเฉพาะดาน
2(0-6)
(Field Experiences: Specialized Home Economics)
การฝกทักษะและเสริมประสบการณเฉพาะดานทางคหกรรมศาสตรใน
หนวยงานของรัฐหรือเอกชน
Skill training and supplementary experiences in specialized home
economics from governmental or private sector.

01180362

การฝกงานคหกรรมศาสตรในชนบท
3(0-9)
(Field Experience: Home Economics in Rural Areas)
การฝกปฏิบตั งิ านทางคหกรรมศาสตรในชนบท โดยประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ และเจาหนาที่ในพื้นที่ มีการวางแผนการทํางาน ดําเนินงานและ
ประเมินผล
อยางมีระบบ เรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอื่น และแกไขปญหาเฉพาะหนา
Home economics practices in rural areas in cooperation with the
government sector and field practitioners in order to gain experiences on
systematic planning, implementation and evaluation of the home economics
projects with emphasis on collaborative working and the urgent problem
solving.

01180371

กิจกรรมพิเศษทางคหกรรมศาสตร
3(2-3)
(Special Activities in Home Economics)
ความสําคัญและความมุงหมายของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือ่ สงเสริม
การใชวชิ าคหกรรมศาสตรในการพัฒนาครอบครัวและสังคม หลักการ และ
ประสบการณใน การจัดตั้ง การดําเนินงานและการควบคุมกิจกรรมพิเศษ มี
การศึกษานอกสถานที่
Importance and purposes of extra-curriculum activities to promote use
of home economics in family and social development. Principles and
organizing experiences, implementation and activity controlling. Field trip
required.
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01180421

การสอนคหกรรมศาสตรสําหรับกลุมพิเศษ
3(2-2)
(Teaching Home Economics for Special Groups)
การเลือกใชเทคนิควิธีการสอนคหกรรมศาสตรที่เหมาะสมกับลักษณะและ
ปญหาของผูเรียนชา พิการ ดอยโอกาส ตางวัฒนธรรม ฯลฯ วิธกี ารพัฒนาทักษะ
เบื้องตน เพื่อเตรียมคนกลุมเหลานี้ เพื่อประกอบอาชีพ มีการศึกษานอกสถานที่
Selecting teaching methods and techniques for special needs such as
slow learners, handicapped students, culturally different students. Methods of
basic skills development for occupation. Field trip required.

01180451

สถิติเพื่อการวิจัยทางคหกรรมศาสตร
2(2-0)
(Statistics for Home Economics Research)
สถิติพื้นฐานทัง้ พรรณนาสถิติและอนุมานสถิติ การทดสอบที่มีความสําคัญ
และเกี่ยวของกับการวิจัยทางคหกรรมศาสตร
Fundamental descriptive and inference statistics. Statistical methods,
procedures and tests of importance to home economics research.
01180471 เศรษฐศาสตรศึกษาสวนบุคคลและครอบครัว
3(3-0)
(Personal and Family Economics Education)
เศรษฐศาสตรในชีวติ ประจําวันสําหรับบุคคลและครอบครัว ระบบเศรษฐกิ
และ ปจจัยตางๆ ในการจัดการเงิน การวิเคราะหปญหาตางๆ ในฐานะผูบริโภค
การวางแผนทางเศรษฐกิจตามวัฏจักรครอบครัว และวิธีใหการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
เหลานี้
Individual and family economics in everyday life; economics system and
factors related to money management; analysis of consumer problems;
budgeting and family life cycle; and money management teaching methods.
01180472

ธุรกิจคหกรรมศาสตร
3(2-3)
(Home Economics in Business)
การนําคหกรรมศาสตรไปใชในธุรกิจการคาสง การคาปลีก อุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการ ตลอดจนการบริหารธุรกิจทางคหกรรมศาสตรในหนวยงาน
ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการศึกษานอกสถานที่
Practical of home economics for wholesaling and retailing business,
production and services industries as well as home economics business
administration in various parts of governmental and private sectors. Field trip
required.
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01180473

การตัดสินใจของผูบริโภค
3(3-0)
(Consumer Decision Making)
บทบาทและหนาที่ของผูบริโภค กระบวนการตัดสินใจอัน
เนื่องมาจากองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวกับผูผลิตและผูบริโภค การวิเคราะหปญหา
ของผูบริโภค
Roles and responsibilities of consumers. Decision making process
related to various factors concerning producers and consumers. Analysis of
consumer problems.
01180491 ระเบียบวิธวี จิ ัยพื้นฐานทางคหกรรมศาสตรศึกษา
3(3-0)
(Basic Research Methods in Home Economics Education)
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางคหกรรมศาสตรศึกษา การกําหนดปญหา
การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล
การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย
การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in home economics education,
identification of research problems, formulation of research objectives and
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis
and interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
01180496

เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรศึกษา
1-3
(Selected topic in Home Economics Education)
เรื่องเฉพาะทางคหกรรมศาสตรศึกษาในระดับปริญญาตรี เรื่องหัวขอ
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected Topic in home economics education at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.

01180497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางคหกรรมศาสตรศึกษา ใน
ระดับ ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in home
economics education at the bachelor’s degree level.
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01180498

01387102

01422101

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางคหกรรมศาสตรศึกษาระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in home economics education at the bachelors
degree level and compile into a written report.
ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0)
(General Philosophy)
ความหมาย ขอบเขตและปญหาปรัชญา ความคิดทางปรัชญาที่สําคัญ
การประยุกตใชปรัชญากับชีวติ และสังคม
Meaning, scope and problems of philosophy. Important philosophical
ideas. Application of philosophy to life and society.
สถิติเบื้องตนกับซอฟตแวร
3(2-2)
(Elementary Statistics and Software)
แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัวแปร ขอมูลและมาตรการวัด การ
แจกแจงความถี่ การนําเสนอขอมูล ตัววัดตําแหนงที่ของขอมูล คากลางและการ
กระจาย ความนาจะเปนเบือ้ งตน การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปกติ การแจกแจง
ตัวอยาง การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกีย่ วกับลักษณะของ
ประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท
ซอฟตแวรทางสถิติในการจัดการและวิเคราะหขอมูล
Basic concepts in statistics, variables, data and scales of
measurement, frequency distribution, data presentation, measures of location,
center and variability, introduction to probability, binomial distribution, normal
distribution, sampling distribution, estimation and statistical hypothesis testing
of one population and two populations, categorical data analysis, statistical
software for data management and data analysis.

01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม
3(3-0)
(Psychology for Modern Life)
การรักษาสมดุลของวิถชี ีวติ เพื่อสุขภาพที่ดี การเขาใจและควบคุมอารมณ การ
ฝกสมอง การหากลยุทธที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสรางการเห็นคุณคา
ในตนเอง การปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การรักษาความรักและความสุขในชีวติ สมัยใหม
และการเปนพลเมืองดีในโลกสมัยใหม
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Balancing life style for healthy living, understanding and controlling
emotion, exercising brain, finding effective strategy for studying, enhancing self
esteem, adjusting to modern society, keeping love and happiness in modern
life, and being a good citizen in modern world.
01999021 ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0)
(Thai Language for Communication)
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใชภาษา ภาษากับสังคม และการ
พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
Communication of the Thai language, thoughts and language usage,
language and society, and the skill development of the Thai language for
communication.
01999141 มนุษยกับสังคม
3(3-0)
(Man and Society)
พื้นฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิน่ ฐาน ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับสังคมดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปญหาสังคม และแนวทางแกไข
Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man,
society and culture. Economic, political and legal aspects of social
organization. Background of Thai society. Social change and social problems.
01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวติ
3(3-0)
(Environment, Technology and Life)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต
การอนุรักษสงิ่ แวดลอมโดยการศึกษา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม
กฎหมายและเศรษฐศาสตร กรณีศึกษาและมีการศึกษานอกสถานที่
Fundamental of environment, science, technology, and quality of live.
Environmental Conservation by education, sufficiency economy philosophy,
ethics, laws and economics. Case study and field trip.
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