
 
 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช  2543 

 

เล่มที  3 
 
 

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 

(450 – 499) 
 

 



สารบัญ 
 

                 หนา 
คํานํา 
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย(ี400-449) 
 400 หมูวิชาท่ีไมสามารุจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาวิทยาศาสตร 
  และเทคโนโลย ี   2 
 401 หมูวิชาฟสิกส   8 
 402 หมูวิชาเคมี   32 
 403 หมูวิชาชีววิทยา   82 
 404 หมูวิชาดาราศาสตร 110 
 405 หมูวิชาวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลก 114 
 406 หมูวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 122 
 407 หมูวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 156 
 408 หมูวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 210 
 409 หมูวิชาคณิตศาสตร 311 
 411 หมูวิชาสถิติประยุกต 336 
 412 หมูวิชาคอมพวิเตอร 361 
  
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร (450-499) 
 450 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 394 
 451 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ 398 
 452 หมูวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 417 
 453 หมูวิชาบานและการจัดการทรัพยากร 434 
 454 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเดก็ 441 
 455 หมูวิชาศิลปประดิษฐ 448 
 456 หมูวิชาส่ิงทอ 476 
 
 
 



 (ข) 
  หนา 

หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500-549) 
 500 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาเกษตรศาสตร   491 
 501 หมูวิชาปฐพีวทิยา 511 
 502 หมูวิชาพืชไร 517 
 503 หมูวิชาพืชสวน 525 
 504 หมูวิชาสัตวบาล 539 
 505 หมูวิชาสัตวรักษ 557 
 506 หมูวิชาการประมง 567 
 507 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 581 
 508 หมูวิชากีฎวิทยา โรคพืชและวัชพืช 609 
 509 หมูวิชาวนศาสตร 615 
 511 หมูวิชาการชลประทาน 618 
 512 หมูวิชาเกษตรกลวิธาน 621 
 513 หมูวิชาสงเสริมการเกษตร 626 
 514 หมูวิชาส่ือสารการเกษตร 634 
 515 หมูวิชาเกษตรศึกษา 640 

 
        ภาคผนวก   
 หลักการ                   (1) 
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หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
(รหัส  450 – 499) 

 
 

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร  ไดจัดหมูวิชาไวดังนี ้
 

รหัส    หมูวิชา   
  450 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร 

  451 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ 
  452 หมูวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 453 หมูวิชาบานและการบริหารงานบาน 
  454 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเดก็ 
  455 หมูวิชาศิลปประดิษฐ 
  456 หมูวิชาส่ิงทอ 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  
(450) 

 

 
 หมูวิชาท่ีไมสามารถจัดเขาหมูใดไดของหมวดวิชาคหกรรมศาสตร   ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี ้
 

1.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร              (450-1--) 
2.  ศิลปะ                 (450-2--) 
3.                  (450-3--) 
4.                  (450-4--) 
5.                  (450-5--) 
6.                  (450-6--) 
7.                  (450-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ               (450-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

            โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนา  และการวิจัย                                   (450-9--) 
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หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได (450) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4501101  แนะนําคหกรรมศาสตร 2(2-0) 

4501102  การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(1-2) 

4501103  การสงเสริมคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(1-2) 

4504901  ปญหาพิเศษคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(1-2) 

4504902  สัมมนาทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(2-0) 

4504903  การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง 2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมูวิชาที่ไมสามารถจดัเขาหมูวิชาใดได (450) 
 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                            น(ท-ป) 
 
4501101 แนะนําคหกรรมศาสตร                                                                                      2(2-0) 
 Introduction  to  Home  Economics 

ประวัติ   ปรัชญา  ความหมาย เนื้อหา  และขอบขายวิชาคหกรรมศาสตร  
ลักษณะของหมวดวิชาคหกรรมศาสตรในประเทศไทยและตางประเทศ       บทบาท
ของนักคหกรรมศาสตรในการพัฒนาประเทศ 

 
4501102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว                                                                          2(1-2) 
 Family  Resource  Management 

ลักษณะของงานบานในอดีตและปจจุบัน  อิทธิพลของการเปล่ียนแปลง การ
ดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอลักษณะงานบาน  อิทธิพลตอคานิยม  ปรัชญาและเปาหมาย  ซ่ึง
มีผลตอการตัดสินใจใชทรัพยากรของครอบครัว   ทรัพยากรที่ สําคัญในการ
บริหารงานบานสอดคลองกับการดําเนินชีวิตปจจุบัน  กลวิธีและเทคโนโลยีท่ี
สงเสริมการทํางานในบานใหมีประสิทธิภาพ  ฝกปฏิบัติการวางแผน ดําเนินงานและ
ประเมินผลงาน 

 
4501103 การสงเสริมคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                                          2(1-2) 
 Home  Economics  Extension 

วิธีการผลิตและการใชส่ือประเภทตาง ๆ     การประชาสัมพันธ    รวมทั้ง
การจัดกิจกรรม     เชน     การจัดนิทรรศการ การสาธิตเพื่อเผยแพรความรูทาง 
คหกรรมศาสตร 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                            น(ท-ป) 
 

4504901 ปญหาพิเศษคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                                          2(1-2) 
 Special  Problems  in  Home  Economics 

             ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทาง
ปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ 

 
4504902 สัมมนาทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                                           2(2-0) 
 Seminar  in  Home  Economics 

คนควาเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยดานตาง  ๆ    จากแขนงท่ีเรียนท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
4504903 การศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตรเฉพาะแขนง                                           2(1-2) 
 Study  of  Specific  Field  in  Home  Economics 

ศึกษางานวิจัยทางคหกรรมศาสตรจากแขนงวิชาท่ี เ รียนท้ังในและ
ตางประเทศ  เพื่อเปนแนวทางในการทําภาคนิพนธ  โดยไดรับคําแนะนําและอยู
ภายใตการนิเทศอยางใกลชิดจากอาจารย 
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หมูวิชาอาหารและโภชนาการ  
 (451) 

 

 
 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร   ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้

1.  โภชนาการ                                          (451-1--) 
2.  อาหาร                                          (451-2--) 
3.  การจัดเล้ียงและบริการ                                        (451-3--) 
4.                                           (451-4--) 
5.                                           (451-5--) 
6.                                           (451-6--) 
7.                                           (451-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                        (451-8--) 

              9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานพินธ โครงการเทศ  การสัมมนา  
     และการวิจยั                                                                                                           (451-9--) 
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หมูวิชาอาหารและโภชนาการ  (451) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4511101  โภชนาการ 2(2-0) 

4511103  บริโภคศึกษา 2(1-2) 

4511201  ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร 3(2-2) 

4511202  หลักการประกอบอาหาร 2(1-2) 

4511203  หลักการประกอบอาหารสําหรับงานโรงแรม 3(2-2) 

4512101  โภชนศาสตรมนุษย 2(2-0) 

4512102  โภชนศาสตรครอบครัว 3(2-2) 

4512103  โภชนศาสตรชุมชน 3(2-2) 

4512105  โภชนาการเดก็ 2(2-0) 

4512201  เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร 2(1-2) 

4512202  อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน 3(2-2) 

4512203  การถนอมอาหาร 3(2-2) 

4512204  การแปรรูปอาหาร 3(2-2) 

4512205  อาหารทองถ่ิน 3(2-2) 

4512206  อาหารไทย 3(2-2) 

4512207  อาหารจีน 2(1-2) 

4512208  อาหารนานาชาติ 2(1-2) 

4512209  อาหารพื้นบาน 2(1-2) 

4512210  อาหารยุโรป 2(1-2) 

4512211  อาหารญ่ีปุน 2(1-2) 

4512212  อาหารฝร่ังเศส 2(1-2) 

4512213  อาหารอิตาเลียน 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4512214  อาหารอิสลาม 2(1-2) 

4512215  อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ 2(1-2) 

4512801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและ 
โภชนาการ 1 

 
2(90) 

4512802  การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1 3(270) 

4513101  อาหารบําบัดโรค 3(2-2) 

4513102  โภชนาการเดก็และผูสูงอาย ุ 2(2-0) 

4513103  หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด 2(2-0) 

4513201  อาหารวาง 2(1-2) 

4513202  ขนมไทย 2(1-2) 

4513203  ขนมอบ 3(2-2) 

4513204  การแตงหนาเคกและขนม 2(1-2) 

4513205  เคร่ืองดื่ม 2(1-2) 

4513801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและ 
โภชนาการ 3 

 
2(90) 

4514101  โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย 2(2-0) 

4514201  การประกอบอาหารเสร็จเร็ว 2(1-2) 

4514202  อาหารเพื่อการประกอบอาชพี 3(2-2) 

4514203  ความรูเกี่ยวกบัอาหารไทย 3(2-2) 

4514204  ความรูเกี่ยวกบัอาหารยุโรป 3(2-2) 

4514205  ความรูเกี่ยวกบัอาหารจีน 3(2-2) 

4514206  ความรูเกี่ยวกบัอาหารญ่ีปุน 3(2-2) 

4514207  ไอศกรีม 2(1-2) 

4514208  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัอาหารนานาชาติ 3(2-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4514301  การบริการอาหารในสถาบัน 2(1-2) 

4514302  การจัดเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ 2(1-2) 

4514801  การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 3 5(450) 

4514901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 

    4514902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 

4514903  สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 1(1-0) 

4514904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 

4514905  อาหารและจุลินทรียท่ีเกีย่วของ 3(2-2) 

4514906  การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาท
สัมผัส 

 
3(2-2) 

4514907  การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมูวิชาอาหารและโภชนาการ (451) 
รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
4511101 โภชนาการ                                                                                                          2(2-0) 
 Nutrition 

ความหมาย  ประวัติ  ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพ อาหารหลัก 
5 หมู  หลักการจัดอาหารสมสวน  ประเภทของสารอาหาร  หนาท่ีและปริมาณท่ีพึง
ไดรับ  แหลงสารอาหาร  กลไกการยอยและการดูดซึมอาหารและบริโภค  นิสัย  
ปญหาโภชนาการในประเทศไทย  หนวยงานท้ังในและนอกประเทศท่ีมีบทบาทใน
การแกปญหาโภชนาการ 

 
4511103 บริโภคศึกษา 2(1-2) 
 Education for Consumers 

  ความสําคัญของบริโภคศึกษาตอเศรษฐกิจสวนบุคคล ตอสวนรวม 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ความตองการที่จําเปนและไมจําเปน การเลือกซ้ือ
เคร่ืองบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของการโฆษณา คานิยมของผูบริโภคใน
การนิยมใชของไทย 
 

4511201 ทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร                                                         3(2-2) 
 Principles  and  Food  Preparation 

ลักษณะองคประกอบ  คุณสมบัติทางวิทยาศาสตรของอาหาร  หลัก วิธีการ
ประกอบอาหารหลัก 5 หมู  ศัพทการประกอบอาหาร เคร่ืองปรุง  และสารปรุงแตง
อาหารที่มีปฏิกิริยาตออาหาร     การเลือกซ้ือ   และการเก็บรักษาอาหาร   ฝก
ปฏิบัติการ   ทดสอบคุณสมบัติของอาหารและการประกอบอาหารหลัก  5  หมู 

 
4511202 หลักการประกอบอาหาร                    2(1-2) 
  Food Preparation 

ลักษณะ องคประกอบ คุณสมบัติ กรรมวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู 
หลักการจัดอาหารสมสวนราคาถูก   สําหรับครอบครัวเพื่อสุขภาพ     มารยาทในการ
เสิรฟและรับประทานอาหาร การจัดโตะอาหาร การจัดครัว หลักการสุขาภิบาลและ
ฝกปฏิบัติ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4511203 หลักการประกอบอาหารสําหรับงานโรงแรม                  3(2-2) 
  Principles of Food Preparation for Hotel 

ความรูท่ัวไปของอาหาร วัตถุดิบท่ีใชเปนอาหารประเภทตาง ๆ  การคัดเลือก 
และการถนอมอาหารประเภทตาง ๆ   การใชเคร่ืองมือ   อุปกรณในการประกอบ
อาหารอยางถูกตอง   ศัพทการประกอบอาหาร  การเตรียมอาหาร  การประกอบ
อาหารประเภทตาง ๆ  และการตบแตงอาหาร 

 
4512101 โภชนศาสตรมนุษย                                                                                            2(2-0) 
 Human  Nutrition 

ศึกษากระบวนการไดรับสารอาหารของรางกาย      การยอย    การดูดซึม  
การขับถาย  และเมตาบอลิซึมของสารอาหาร  ศึกษาวิธีการหาความตองการ
สารอาหารและพลังงานของรางกาย  ตลอดจนศึกษาวิธีการวิเคราะหหาปริมาณ
สารอาหารในอาหารที่บริโภค  ศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลจากผลการวิจัยดาน
โภชนาการ 

 
4512102 โภชนศาสตรครอบครัว                                                                                      3(2-2) 
 Family  Nutrition 

ความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยตาง ๆ และภาวะพิเศษ 
การกําหนดรายการ  การจัดอาหารสมสวนของหญิงมีครรภ   หญิงใหนมบุตร   ทารก  
เด็กวัยกอนเรียน  เด็กวัยเรียน  วัยรุน  วัยผูใหญ  ผูสูงอายุ  และฝกปฏิบัติ 

 
4512103 โภชนศาสตรชมุชน                                                                                            3(2-2) 
 Community  Nutrition 

ภาวะโภชนาการในประเทศไทย   การติดตามและประเมินผลภาวะ
โภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการในชุมชน  รวมท้ังการใหความรูทาง
โภชนาการ  ฝกปฏิบัติการสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4512105 โภชนาการเด็ก                                                                                                    2(2-0) 
 Child  Nutrition 

ศึกษาขบวนการรับสารอาหารของรางกาย  เมตาบอลิซึม  ขบวนการขับถาย
ของสารอาหารประเภทตาง ๆ  การจัดเตรียมและเสริมคุณคาอาหารใหแกเด็ก  ปญหา
โภชนาการในเด็ก  หลักและวิธีการจัดโครงการโภชนาการสําหรับเด็กแตละวัย 

 
4512201 เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหาร                                                      2(1-2) 
 Cooking  Appliance 

ชนิดเครื่องมือเคร่ืองใชในการประกอบอาหาร  และในงานอุตสาหกรรม
บริการอาหารตาง ๆ การเลือกซ้ือเคร่ืองมือเฉพาะอยาง  ท้ังแบบธรรมดาและแบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม    วิธีใช  เก็บและบํารุงรักษา  การทําความสะอาดเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 

 
4512202 อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน                                                                              3(2-2) 
 Family  Cookery 

ความตองการอาหารสําหรับบุคคล  หลักการเลือก การเตรียมและการ
ประกอบอาหาร  โดยคํานึงถึงคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการใหเหมาะสมกับการ
ดํารงชีวิตประจําวัน 

 
4512203 การถนอมอาหาร                                                                                                3(2-2) 
 Food  Preservation 

ประวัติ  ความมุงหมายของการถนอมอาหาร  สาเหตุท่ีทําใหอาหารเสีย  หลัก
และวิธีการถนอมอาหารแบบตาง ๆ การใชสารปรุงแตชนิดตาง ๆ คุณสมบัติและ
ปริมาณสารท่ีใชในการถนอมอาหาร  อุปกรณ เคร่ืองใชสําหรับการถนอมอาหาร การ
เก็บรักษาอาหารท่ีถนอมแลว   ฝกปฏิบัติการถนอมอาหารท่ีมีตามฤดูกาลและทองถ่ิน  
การบรรจุ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4512204 การแปรรูปอาหาร                                                                                               3(2-2) 
 Principles  of  Food  Processing 

การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ  ขบวนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การ
ผลิตอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ และการบรรจุหีบหอ 

 
4512205 อาหารทองถ่ิน                                                                                                    3(2-2) 
 Local  Cookery 

ประวัติความเปนมาของอาหารประจําทองถ่ินในแตละทองถ่ิน  อาหารภาค
ตาง ๆ อาหารมังสวิรัติ  อาหารประเพณี  ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใชวัตถุดิบ
ในทองถ่ิน 

 
4512206 อาหารไทย                                                                                                          3(2-2) 
 Thai  Food  Cookery 

ลักษณะอาหารไทย   เคร่ืองปรุง เคร่ืองเทศ  เทคนิคการประกอบอาหารไทย  
การจัด     การเสิรฟ    การเก็บรักษา  การบรรจุหีบหอ    การจัดจําหนาย  และฝก
ปฏิบัติอาหารไทย 

 
4512207 อาหารจีน                                                                                                           2(1-2) 
 Chinese  Food  Cookery 

ลักษณะอาหารจีน  เคร่ืองปรุงชนิดตาง ๆ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการประกอบ
อาหาร  การจัดรายการอาหาร  เทคนิคและวิธีในการประกอบอาหารจีน  การจัดโตะ
และการบริการ  มารยาทในการรับประทานอาหาร  ฝกปฏิบัติอาหารจีนท้ังคาวหวาน 

 
4512208 อาหารนานาชาติ                                                                                                 2(1-2) 
 International  Food  Cookery 

บริโภคนิสัยของชาวยุโรป  อเมริกา  และเอเซีย  เรียนรูถึงเครื่องปรุง  
อุปกรณและวิธีการประกอบอาหารขั้นพื้นฐานของอาหารประจําชาติท่ีเปนท่ีนิยม  
และฝกปฏิบัติ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4512209 อาหารพื้นบาน                                                                                                    2(1-2) 
 Local  Cookery 

ศึกษาอาหารพื้นบานในดานประเพณี  วิวัฒนาการ  คุณคา วิธีการประกอบ
อาหาร  การตกแตง  การจัดเล้ียงอาหาร  คานิยมในเร่ืองอาหารของคนในทองถ่ิน 

 
4512210 อาหารยุโรป                                                                                                        2(1-2) 
 European  Food  Cooker 

ลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป  ความแตกตางของลักษณะอาหารประเทศ
ตาง ๆ ท่ีสําคัญในยุโรป   เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีสําคัญในการประกอบอาหารยุโรป    
การจัดรายการอาหาร  การประกอบอาหาร  การจัดและตกแตงอาหาร  ตลอดจนการ
จัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของยุโรป  ปฏิบัติการอาหารยุโรป
ตามเนื้อหา 

 
4512211 อาหารญ่ีปุน                                                                                                        2(1-2) 
 Japanese  Food  Cookery 

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนญ่ีปุน  ลักษณะและประเภทของ
อาหารญี่ปุน  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารญ่ีปุนและการเลือกซ้ือ  เคร่ืองมือ
และอุปกรณในการประกอบอาหารญ่ีปุน  การจัดรายการอาหาร  การประกอบอาหาร  
การหุงขาวแบบญี่ปุน    ปลาดิบ    การหอขาว  การหั่นผัก  การชงชาและการดื่มชา  
ศิลปะในการจัดและตกแตงอาหารญ่ีปุน  การจัดโตะอาหารแบบญ่ีปุน ตลอดจนการ
จัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณีของญ่ีปุน  ปฏิบัติการตามเนื้อหา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4512212 อาหารฝร่ังเศส                                                                                                    2(1-2) 
 French  Food  Cookery 

ลักษณะและประเภทของอาหารฝร่ังเศส         วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบ
อาหารฝร่ังเศส     เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหารฝร่ังเศส       การจัด
รายการอาหาร  การประกอบอาหาร    การจัดและตกแตงอาหาร         ตลอดจนการ
จัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของฝรั่งเศส  ปฏิบัติการอาหาร
ฝร่ังเศสตามเนื้อหา 

 
4512213 อาหารอิตาเลียน                                                                                                  2(1-2) 
 Italian  Food  Cookery 

ลักษณะและประเภทของอาหารอิตาเลียน       วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบ
อาหารอิตาเลียน  เคร่ืองมือและอุปกรณในการประกอบอาหารอิตาเลียน  การจัด
รายการอาหาร  การประกอบอาหาร  การจัดและตกแตงอาหาร  ตลอดจนการจัดเสิรฟ
และวิธีการรับประทานอาหารตามมารยาทของอิตาเลียน  ปฏิบัติการอาหารอิตาเลียน
ตามเนื้อหา 

 
4512214 อาหารอิสลาม                                                                                                     2(1-2) 
 Islam  Food  Cookery 

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวมุสลิม  อาหารฮาลาน  ลักษณะ
ของอาหารอิสลาม  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารฮาลาน  ขอปฏิบัติในการจัด
ประกอบอาหารอิสลามและกรรมวิธีในการปรุงอาหาร  การถือศีลอดและอาหารใน
เดือนบวช และปฏิบัติการอาหารอิสลามตามเนื้อหา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4512215 อาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ                                                                             2(1-2) 
 Vegetarian  Food  Cookery 

ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติ และอาหารเจ  ประเภทของ
อาหารมังสวิรัติ  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ  การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ  ตลอดจนการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทาน
อาหารตามขอกําหนด  ปฏิบัติการอาหารมังสวิรัติและอาหารเจตามเน้ือหา 

 
4512801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอาหารและโภชนาการ 1                                2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Foods  and  Nutrition I 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียน  กอนออกฝกประสบ-
การณวิชาชีพ  ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ  เจตคติ  การจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  

 
4512802 การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 1                                         3(270) 
 Field  Experience  in  Foods  and  Nutrition I 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเ รียนนอกสถานศึกษา   และใหมีการ
ปฐมนิเทศ และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 

 
4513101 อาหารบําบัดโรค                                                                                                 3(2-2) 
 Dietetics 

ความมุงหมายของการใหอาหารเพื่อบําบัดโรค              การบริการอาหารใน 
โรงพยาบาล  รายการอาหารแลกเปล่ียน  และอาหารเฉพาะโรค  การดัดแปลงและ
จัดทํารวมท้ังการเสิรฟอาหารสําหรับผูปวย  และฝกปฏิบัติ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4513102 โภชนาการเด็กและผูสูงอายุ                                                                                2(2-0) 
 Child  and  Elderly  Nutrition 

ศึกษาความสําคัญของอาหาร      การเจริญเติบโตของเด็ก   และสุขภาพของ  
ผูสูงอายุ     สารอาหารท่ีจําเปนสําหรับเด็กและผูสูงอายุ      กระบวนการเปล่ียนแปลง 
สรีรวิทยาของอาหาร  และเมตาบอลิซึมในเด็กและผูสูงอายุ  สาเหตุและภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ  และการปองกันการขาดสารอาหารในเด็ก  วิธีการให
อาหารและการปรุงอาหารสําหรับเด็ก      การจัดอาหารและวิธีการปรุงอาหารสําหรับ 
ผูสูงอายุ 

 
4513103 หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด                                                                     2(2-0) 
 Principles  of  Dietaries  and  Therapeutic  Nutrition 

ศึกษาการจัดอาหารบริโภคตามหลักโภชนศาสตรสําหรับบุคคลปกติ  การ
กําหนดอาหารเพื่อควบคุมโรค  หรือเพื่อการรักษาผูปวยเฉพาะโรค  การจัดอาหารใน
สถาบันและกลุมบุคคลในภาวะตาง ๆ  

 
4513201 อาหารวาง                                                                                                           2(1-2) 
 Snack  Cookery 

ความหมาย        ประเภท     ประโยชนของอาหารวาง      เทคนิคในการ
ประกอบอาหารวาง  การจัดและการเสิรฟอาหารวางของคนไทย และนานาชาติ  การ
คิดตนทุนและกําหนดราคาขาย  การจัดบรรจุหีบหอและการจัดจําหนาย  ฝกปฏิบัติ
อาหารวางไทยและนานาชาติ 

 
4513202 ขนมไทย                                                                                                             2(1-2) 
 Thai  Desserts 

กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย  โดยใชวิธีตาง ๆ เทคนิคการเตรียมการ
ปรุง  ลักษณะท่ีดีของขนมไทย  การเก็บรักษา  การบรรจุหีบหอ  และการฝกปฏิบัติ
ขนมไทย 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4513203 ขนมอบ                                                                                                              3(2-2) 
 Bakery 

คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบ  การเลือกซ้ือ  วิธีใช
และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ    หลักท่ีใชในการทําขนมอบไทย      และตางประเทศ 
ข้ันพื้นฐาน     การเก็บอาหารท่ีทําเสร็จแลว     การบรรจุหีบหอ    การจัดจําหนายและ 
ฝกปฏิบัติขนมอบ 

 
4513204 การแตงหนาเคกและขนม                                                                                   2(1-2) 
 Cake  Decoration 

การออกแบบ  การแตงหนาเคกและขนมอื่น ๆ เคร่ืองใช วัสดุท่ีจะนํามาใช
แตงใหสวยงาม  เหมาะสมกับโอกาสและสมัยนิยม การเก็บรักษา  การบรรจุหีบหอ 
และฝกปฏิบัติ 

 
4513205 เคร่ืองดื่ม                                                                                                            2(1-2) 
 Beverage 

ความสําคัญของเคร่ืองดื่ม  ประเภทของเคร่ืองดื่ม  เคร่ืองมือเครื่องใชในการ
ผสมและการบริการ  การผสมเคร่ืองดื่มชนิดท่ีมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล  
การจัดเคร่ืองดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร  มารยาทในการบริการของพนักงาน  
บริการเคร่ืองดื่ม  ฝกปฏิบัติการผสมและการใหบริการเคร่ืองดื่ม 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4513801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีอาหารและโภชนาการ  3                               2(90) 
 Preparation  for  Professional Experience in  Foods  and  Nutrition 3 

จัดใหมีกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-
การณวิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
ตัวผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 
โดยการกระทําในสถานการณ     หรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และหรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ  การฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

 
4514101 โภชนาการและการจัดบริการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย                                     2(2-0) 
 Nutrition and Feeding Programs  for  Early Childhood 

ความหมายและความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพ    อนามัย     และ 
สติปญญาของเด็กปฐมวัย  รวมท้ังเทคนิคการแกไขปญหาทางโภชนาการของเด็ก  
การเลือก  การจัดและการประกอบอาหารใหมีคุณคาอาหารครบถวน  การสงเสริมสุข
นิสัยในการรับประทานอาหารของเด็ก  หลักและวิธีการจัดอาหารกลางวันและอาหาร
วางสําหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล  และศูนยเด็กทุกรูปแบบ 

 
4514201 การประกอบอาหารเสร็จเร็ว                                                                               2(1-2) 
 Fast  Cookery 

ปฏิบัติการประกอบอาหาร  ท่ีบริการสะดวกรวดเร็ว  การใชเคร่ืองใชให
เหมาะสมกับการเสิรฟ  การจัดจําหนายใหเหมาะสมกับเวลาและโอกาส  สถานท่ี  
เศรษฐกิจของผูบริโภค 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4514202 อาหารเพื่อการประกอบอาชพี                                                                            3(2-2) 
 Commercial  Food  Preparation 

ความรูเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร  การทําอาหารเพ่ือการคา  
แนวโนมของประเภทอาหารท่ีเหมาะสมกับการคาปจจุบันและในอนาคต  ขอควร
คํานึงถึง การเลือกซ้ือและสํารองวัสดุ และเครื่องปรุง ประเภทและรูปแบบของ
ภาชนะบรรจุอาหาร  การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย  ฝกปฏิบัติอาหารจํานวน
มาก  และกลวิธีในการทําอาหารเฉพาะอยางท่ีตองการความชํานาญพิเศษ 

 
4514203 ความรูเก่ียวกับอาหารไทย                                                                                  3(2-2) 
 Knowledge  of  Thai  Food 

ศึกษาลักษณะความสําคัญของอาหารไทย   อาหารประจําภาค   รูจัก
สวนประกอบการจัดรายการ  กรรมวิธีในการปรุง  หลักการจัดอาหารใหสอดคลอง
กับวัฒนธรรมไทย  การประดิษฐดัดแปลงใหเปนรูปแบบตาง ๆ การแกะสลัก  การจัด
เสิรฟ  และมารยาทในการรับประทาน 

 
4514204 ความรูเก่ียวกับอาหารยุโรป                                                                                3(2-2) 
 Knowledge  of  European  Food 

ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารยุโรป  ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญในยุโรป รูจักรายการอาหาร  ช่ือและสวนประกอบของอาหาร  
รวมท้ังการจัดเสิรฟ  และมารยาทในการรับประทาน 

 
4514205 ความรูเก่ียวกับอาหารจีน                                                                                    3(2-2) 
 Knowledge  of  Chinese  Food 

ศึกษาลักษณะรูปแบบตาง ๆ  ของอาหารจีน   รูจักช่ือรายการอาหาร และ
สวนประกอบอาหาร  รวมท้ังการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณี
ของจีน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4514206 ความรูเก่ียวกับอาหารญ่ีปุน                                                                                3(2-2) 
 Knowledge  of  Japanese  Food 

ศึกษาลักษณะและแบบตาง ๆ ของอาหารญ่ีปุน  รูจักชื่อรายการอาหารและ
สวนประกอบอาหาร  รวมท้ังการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหารตามประเพณี
ของญ่ีปุน 

 
4514207 ไอศกรีม                                                                                                              2(1-2) 
 Ice - cream 

ศึกษาประเภทของไอศกรีม  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เคร่ืองปรุง  สวนผสม และ
เทคนิคการทําไอศกรีมชนิดตาง ๆ การเก็บรักษา  การควบคุมคุณภาพของไอศกรีม  
การตกแตง  และการใหบริการดวยวิธีตาง ๆ การคํานวณตนทุน  ราคาขายและการจัด
จําหนาย 

 
4514208 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาหารนานาชาติ                                                            3(2-2) 
 Introduction  to  International  Foods 

ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารนานาชาติ  ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตาง ๆ ท่ีสําคัญ  รูจักรายการอาหาร  ช่ือและสวนประกอบของอาหาร  
กรรมวิธีการปรุง  รวมทั้งการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร  มารยาทในการ
รับประทานของชนชาติตาง ๆ  

 
4514301 การบริการอาหารในสถาบัน                                                                               2(1-2) 
 Institutional  Food  Production Service 

ประวัติความเปนมาของการบริการอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอ่ืน     
เปาหมายและประโยชนในการดําเนินการ  การเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชให
เหมาะสมกับอาหาร  การจัดเสิรฟท้ังในและนอกสถานท่ี  ตลอดจนการเก็บรักษา การ
เลือกซ้ืออุปกรณตาง ๆ ในการบริการอาหาร  ชนิดของการบริการอาหารแบบตาง ๆ 
การจัดหนวยงานและฝกปฏิบัติบริการอาหารในสถาบัน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 
4514302 การจัดเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ                                                                      2(1-2) 
 Meal  Management 

การวางแผนดําเนินงานจัดเล้ียง  ฝกปฏิบัติ กําหนดรายการอาหาร จัดแตงโตะ
อาหาร  จัดเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ  

 
4514801 การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ  3                                        5(450) 
 Field  Experience  in  Founds   and  Nutrition 3 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา  และมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 

 
4514901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                 2(1-2) 
 Individual  Study in  Foods  and  Nutrition 

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษ    จากความรู 
พื้นฐานท่ีเรียนมา เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซ้ึง  และกวางขวาง โดย
ไดรับคําแนะนํา  และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

 
4514902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                                 2(1-2) 
 Special  Problems  in  Foods  and Nutrition 

ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหาน้ัน ๆ  

 
4514903 สัมมนาเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                                         1(1-0) 
 Seminar  in  Foods  and  Nutrition 

คนควาเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยตาง ๆ จากแขนงท่ีเรียน  ท้ังในและ
ตางประเทศ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4514904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ                                       2(1-2) 
 Experimental  Research  in  Foods  and  Nutrition 

นําหลักการทางวิทยาศาสตรมาทดลองอาหารตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงคนควาหา
ตํารับใหม ๆ และสรางตํารับมาตรฐาน  หรือศึกษาคนควาทดลองงานดานโภชนาการ 

 
4514905 อาหารและจุลินทรียท่ีเก่ียวของ                                                                          3(2-2) 
 Food  and  Microbiology 

จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  ความสําคัญของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับ
อาหาร  ปจจัยท่ีมีผลการเจริญเติบโตของจุลินทรีย  การเส่ือมเสียของอาหารอัน
เนื่องมาจาก     จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคทางเดินอาหาร       อาหารเปนพิษ      
หลักการและวิธีการปองกันการเส่ือมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรีย  การใช
ประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตอาหารหมัก  การตรวจสอบจุลินทรียในอาหาร  
ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

 
4514906 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส         3(2-2) 
 Product  Development and  Sensory  Evaluation 

ความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  ความสําคัญของผูบริโภคท่ีมีตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  หลักและวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร  พื้นฐานของ
ประสาทท้ังหา  วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป) 
 

4514907 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร                                                    3(2-2) 
 Food  Sanitation and  Quality  Control 

การออกแบบและติดต้ังเครื่องมือ  อุปกรณในสถานประกอบอาหารใหถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหาร
และขณะรอจําหนาย  สุขวิทยาสวนบุคคลในการผลิตอาหาร  หลักการทําความ
สะอาดและการกําจัดของเสียท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบอาหาร           หลักการควบคุม 
คุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ  การประกอบอาหาร  และผลิตภัณฑสุดทาย  
ฉลากอาหาร  กฎหมายและขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสถานประกอบอาหาร  และมาตร-
ฐานอาหาร 
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หมูวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย    
(452) 

 

 
 หมูวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร   ไดจดัลักษณะเนื้อหาวิชา 
ออกเปนดังนี ้

1.  ความรูเร่ืองผาและเคร่ืองแตงกาย                                       (452-1--) 
2.  การออกแบบและสรางแบบตัด                                                    (452-2--) 
3.  การตัดเย็บและตกแตงเส้ือผา                                        (452-3--) 
4.  อุตสาหกรรมเส้ือผา                                         (452-4--) 
5.  เทคนิคการใชจักรชนดิตาง ๆ                                        (452-5--) 
6.                                           (452-6--) 
7.                                           (452-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                        (452-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ    

                   โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวิจัย                                                 (452-9--) 
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หมูวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย  (452)  

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

4521101  ความรูเร่ืองผา 2(1-2) 

4521102  เส้ือผาและการแตงกาย 2(1-2) 

4521103  ประวัติเคร่ืองแตงกาย 2(2-0) 

4521104  เทคนิคการสรางและแยกแบบตัด 3(2-2) 

4521106  การศึกษาเส้ือผาตัวอยาง 2(1-2) 

4521201  การออกแบบเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

4521202  การสรางแบบและแยกแบบตัด 2(1-2) 

4521301  หลักการตัดเยบ็เบ้ืองตน 2(1-2) 

4521302  เทคนิคการตัดเย็บ 2(1-2) 

4521303  เส้ือผาสตรี 1 2(1-2) 

4521304  เส้ือผาชาย 1 2(1-2) 

4522101  เส้ือผาสําหรับครอบครัว 2(2-0) 

4522102  เส้ือผาและการแตงกายพ้ืนบาน 2(2-0) 

4522104  การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4522201  การสรางแบบเส้ือแฟชั่น 3(2-2) 

4522202  การออกแบบลวดลายผาดวยวิธีพิมพยอม 2(1-2) 

4522301  เทคนิคการตัดเย็บผาชนิดพเิศษ 2(1-2) 

4522302  เส้ือผาเด็ก 3(2-2) 

4522303  การตัดเย็บเส้ือและกระโปรงสตรี 3(2-2) 

4522304  การตัดเย็บเส้ือและกางเกงชาย 3(2-2) 

4522305  เส้ือผาสตรี 2 2(1-2) 

4522306  เส้ือผาชาย 2 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  

รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

4522401  เส้ือผาเพื่อการคา 3(2-2) 

4522501  ความรูเกี่ยวกบัจักรชนิดพิเศษ 2(1-2) 

4522801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 1 2(90) 

4522802  การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 1 3(270) 

4523201  การออกแบบแฟช่ันเส้ือระดบัสูง 2(1-2) 

4523302  ชุดสตรี 3(2-2) 

4523303  กางเกงสตรี 3(2-2) 

4523401  การซักรีดซอมแซมเส้ือผาเพื่อการคา 2(1-2) 

4523402  การทําแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4523403  การตัดเย็บเส้ือผาแบบอุตสาหกรรม 2(1-2) 

4523801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 3 2(90) 

4524202  เทคโนโลยีการตัดเย็บเส้ือผา 3(2-2) 

4524301  การตัดเย็บชุดวิวาห-ราตรีแบบไทย 3(2-2) 

4524302  การทําเส้ือบนหุน 2(1-2) 

4524303  การตัดเย็บชุดช้ันใน 2(1-2) 

4524304  การตัดเย็บสูทสตรี 3(2-2) 

4524305  การตัดเย็บสูทชาย 3(2-2) 

4524306  การตัดเย็บชุดนอน 2(1-2) 

4524307  การตัดเย็บชุดวิวาห-ราตรี 3(2-2) 

4524308  การตัดเย็บชุดวายน้ํา 2(1-2) 

4524801  การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 3 5(450) 

4524901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

4524902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา  

รหัสใหม รหัสเกา 

น (ท-ป) 

4524903  สัมมนาเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 1(1-0) 

4524904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย 2(1-2) 

4524905  หลักการออกแบบเคร่ืองแตงกายและการวาดหุน 3(2-2) 

4524906  หลักการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 3(3-0) 

4524907  การผลิตเส้ือผาตัวอยาง 3(2-2) 

4524908  การทดสอบเสนใยและผลิตภัณฑจากส่ิงทอ 3(2-2) 

4504909  สีและการยอมสี 3(2-2) 

4524910  การควบคุมคุณภาพเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 3(3-0) 

4524911  เทคโนโลยีการตัดเย็บ 3(2-2) 

4524912  การทําความสะอาดเส้ือผา 3(2-2) 

4524913  หลักการตัดเยบ็เส้ือผา 3(2-2) 
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คําอธิบายรายวิชา  

หมูวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย (452) 
 
รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 
4521101 ความรูเร่ืองผา                                                                                                    2(1-2) 
 Textile  Fabric 

ประวัติ   ชนิด   และคุณสมบัติของเสนใย    การผลิตเสนใย เสนดาย    ผืนผา 
การทดสอบคุณสมบัติของผาและเสนใย 

 
4521102 เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย                                                                                    2(1-2) 
 Clothing  and  Textile 

การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ            โอกาส สถานท่ี สมัยนิยม  
การปลูกฝงเจตคติ คานิยม การปฏิบัติและการแกไขปญหาเร่ืองเส้ือผา การดัดแปลง
เส้ือผา 

 
4521103 ประวัติเคร่ืองแตงกาย                                                                                         2(2-0) 
 History  of  Dressing 

ประวัติและศิลปการแตงกายนานาชาติ  วิวัฒนาการของการแตงกายของแต
ละสมัย  การแตงกายของไทยสมัยตาง ๆ แนวโนมของการแตงกายในปจจุบัน 

 
4521104 เทคนิคการสรางและแยกแบบตัด                                                                       3(2-2) 
 Pattern Construction and Processing Techniques 

การสรางแบบตัดมาตรฐาน  หลักในการแยกแบบและสรางแบบมาตรฐาน
เปนแบบตางๆ ปรับขยายแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปทรงและชนิดของผา ตัดเย็บเพื่อ
ทดสอบการแยกแบบตัด 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป)  
 
4521106 การศึกษาเส้ือผาตัวอยาง                                                                                     2(1-2) 
 Study of Sample Clothes 

 ศึกษากระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม   การสรางแบบ  การข้ึนหุน
เส้ือผา    ตัวอยาง การแกไขปรับแบบและการนําเทคนิคใหม ๆ มาใช 

 
4521201 การออกแบบเส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย                                                               2(1-2) 
 Clothing  and  Dressing  Design 

ลักษณะการแตงกายนานาชาติ   เพื่อการดัดแปลงออกแบบเส้ือและ
เคร่ืองประดับชนิดตาง ๆ การออกแบบการแตงกายจากส่ิงแวดลอม    การตัดเส้ือผา
สําหรับผูอ่ืน  โดยอาศัยแบบที่ไดจากการออกแบบในตอนตน 

 
4521202 การสรางแบบและแยกแบบตัด                                                                           2(1-2) 
 Pattern  Construction and Processing 

การวัดตัว    การสรางแบบมาตรฐานเส้ือและกระโปรง     การสรางปกและ
แขนชนิดตาง ๆ  การแยกแบบ การใชผารองในการลองตัวเพื่อทดสอบการแยกแบบ
ตัด 

 
4521301 หลักการตัดเยบ็เบ้ืองตน                                                                                     2(1-2) 
 Basic  Sewing 

อุปกรณการตัดเย็บเส้ือผา  ความรูเกี่ยวกับการใชจักรเย็บผา  การวัดตัว การ
สรางแบบตัวเบ้ืองตนของเส้ือและกระโปรง การเตรียมผา การกล้ิงรอย การตัด การ
เย็บกันยืด  การเขาตัวเส้ือและกระโปรง  การลองตัวและการแกไข 

 
4521302 เทคนิคการตัดเย็บ                                                                                              2(1-2) 
 Sewing  Techniques 

เทคนิคการตัดเย็บเบ้ืองตน  และเทคนิคการตัดเย็บสวนตาง ๆ ของเส้ือ 
กระโปรง และกางเกง  เทคนิคการเย็บผาหนา  ผาบาง    ผายืด  เทคนิคการทําตะเข็บ
ตาง ๆ เทคนิคการตกแตงเส้ือผา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป)  
 
4521303 เส้ือผาสตรี 1                                                                                                       2(1-2) 
 Dressmaking 1 

การใชและการเก็บรักษาจักรเย็บผา  เคร่ืองใชในการตัดเย็บ  เทคนิคการตัด
เย็บเบ้ืองตน  ปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผาอยางงาย  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 

 
4521304 เส้ือผาชาย 1                                                                                                        2(1-2) 
 Tailoring 1 

การวัดตัว  การสรางแบบ  การแยกแบบ  การเย็บ  การลองตัวและปฏิบัติการ
ตัดเย็บเส้ือผาชายอยางงาย  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 

 
4522101 เส้ือผาสําหรับครอบครัว                     2(2-0) 
  Family Clothing 

การจัดการเส้ือผาสําหรับครอบครัว การดูแลรักษา การปรับปรุงเคร่ืองแตง
กาย การจัดงบประมาณสําหรับเส้ือผาในครอบครัว รูจักเลือกช้ือเพ่ือประโยชนการใช
สอย 

 
4522102 เส้ือผาและการแตงกายพื้นบาน                                                                          2(2-0) 
 Local  Textile and  Clothing 

ศึกษาการผลิต    วิวัฒนาการของเคร่ืองแตงกาย     และประเพณีการแตงกาย
ของคนไทยทองถ่ินตาง ๆ  

 

4522104 การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปอุตสาหกรรม                  2(1-2) 
  Mass Production of Apparel Ready Made 

กระบวนการผลิตเส้ือผาเชิงอุตสาหกรรม  การออกแบบ   การกําหนดขนาด      
การใชวัสดุอุปกรณ     การตัด    การเย็บ   การตรวจสอบคุณภาพ   การบรรจุหีบหอ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                       น(ท-ป)  
 
4522201 การสรางแบบเส้ือแฟชั่น                                                                                     3(2-2) 
 Flat  Pattern  Designing  and  Drafting 

การออกแบบและดัดแปลงแบบตัดเบ้ืองตนใหเปนเส้ือแบบตาง ๆ ตามสมัย
นิยม  ฝกปฏิบัติตัดเย็บเส้ือแฟช่ันตามความเหมาะสม 

 

4522202 การออกแบบลวดลายผาดวยวิธีพิมพยอม                                                          2(1-2) 
 Printing  and  Dyeing 

ศึกษาถึงองคประกอบของศิลปะ  ทฤษฎีและการใชสี  ชนิดของสี  คุณสมบัติ
ของสียอมผาชนิดตาง ๆ      ประเภทของการพิมพผา      และการยอมผา      การ
เลือกใชผา  ใหเหมาะสมกับการพิมพและการยอม  ปฏิบัติการออกแบบลวดลายผา
ดวยวิธีพิมพและยอม 

 
4522301 เทคนิคการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ                                                                         2(1-2) 
 Sewing  Techniques  for  Special  Fabrics 

ลักษณะของผาชนิดพิเศษตาง ๆ เชน ผายืด  ผาลูกไม ผากํามะหยี่  ผาไหม  
ฯลฯ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บผาชนิดพิเศษ
ตามความเหมาะสม 

 
4522302 เส้ือผาเด็ก                                                                                                           3(2-2) 
 Children  Clothing 

การตัดเย็บเส้ือผาเด็กหญิง-ชาย  ลักษณะเส้ือผา – สี – การตกแตงเส้ือ การ
ออกแบบตัดเย็บเส้ือเด็กใหเหมาะสมกับ     โอกาส     กิจกรรม    ใหมีความรูเกี่ยวกับ
เคร่ืองใชเด็กออน  เชน ผากันเปอน  ถุงมือ  ถุงเทา  เคร่ืองนอน ฯลฯ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 

4522303 การตัดเย็บเส้ือและกระโปรงสตรี                                                                        3(2-2) 
 Woman  Clothing  Construction 

การฝกปฏิบัติการตัดเส้ือและกระโปรงแบบตาง ๆ โดยการแยกแบบจากแบบ
ตัดมาตรฐาน  เทคนิคพิเศษท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือกระโปรง  พรอมการตกแตง  ฝก
ปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือกระโปรงตามสมัยนิยม 

 
4522304 การตัดเย็บเส้ือและกางเกงชาย                                                                            3(2-2) 
 Man  Clothing  Construction 

ชนิดและลักษณะของเส้ือและกางเกงชาย  การวัดตัว การสรางแบบ  การแยก
แบบตัด  เทคนิคในการเย็บเส้ือและกางเกงชาย  การลองตัว  การแกไข  ฝกปฏิบัติการ
เย็บเส้ือและกางเกงชาย 

 
4522305 เส้ือผาสตรี 2                                                                                                       2(1-2) 
 Dressmaking 2 

การทําแบบเส้ือพื้นฐาน      การดัดแปลงแบบพื้นฐานเพื่อตัดชุดลําลอง   
ชุดทํางาน และชุดท่ีมีการตกแตง  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 

 
4522306 เส้ือผาชาย 2                                                                                                        2(1-2) 
 Tailoring  2 

การตัดเย็บเส้ือผาชายช้ันสูง     ปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผาชายช้ันสูง    เชน    
เส้ือพระราชทาน  สูท ฯลฯ  โดยใชผาท่ีทอไดในทองถ่ิน 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 
4522401 เส้ือผาเพื่อการคา                                                                                                3(2-2) 
 Commercial  Clothing  Techniques 

ชนิดของงานอุตสาหกรรมทางดานเส้ือผา  วิธีการ ขบวนการผลิตเส้ือผา
จํานวนมาก  การเลือกแบบ  การสรางแบบ  การขยาย  การยอแบบตัวเส้ือ  แขนเส้ือ 
กระโปรงและกางเกงสตรี     รวมทั้งเทคนิคตาง ๆ     ในการตัดเย็บเส้ือผา การ
จําหนายและการปรับปรุงแกไข  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผาเพื่อการคา 

 
4522501 ความรูเก่ียวกับจักรชนิดพิเศษ                                                                            2(1-2) 
 Special  Clothing  Machinery 

ชนิดของจักรพิเศษแบบตาง ๆ จักรอุตสาหกรรม  จักรพับริมกันลุย  ชนิดดาย 
2 และ 3 เสน  จักรเย็บผาแบบพิเศษ  ซ่ึงมีระบบการทํางานแตกตางจากจักรธรรมดา  
วิธีใชอุปกรณพิเศษในการเย็บจักร  การเลือกซ้ือจักรพิเศษชนิดตาง ๆ การบํารุงรักษา  
การซอมแซมจักรชนิดพิเศษแบบตาง ๆ  

 
4522801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีผาและเคร่ืองแตงกาย 1                                 2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience in  Clothing and Design 1 

ความสําคัญของการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพแขนงผาและเคร่ืองแตง
กาย  การวางแผน  จรรยาบรรณของวิชาชีพ มารยาทสังคม  ความรับผิดชอบตอ
หนาท่ี  การตรงตอเวลา   วิธีการดําเนินการ    ตรวจสอบและประเมินผล     ศึกษา
ความตองการของชุมชนท่ีเกี่ยวของ     ฝกทดลองปฏิบัติการในสถานการณจําลอง       
เพื่อเปนแนวทางในการท่ีจะออกไปฝกประสบการณ  ใหไดรับประโยชนคุมคา   และ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 

 
4522802 การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย                                             3(270) 
 Field    Experience in  Clothing and Design 1 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเ รียนนอกสถานศึกษา   และใหมีการ
ปฐมนิเทศ  และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 
4522301 การออกแบบแฟชั่นเส้ือระดบัสูง                                                                        2(1-2) 
 Advance  Apparel  Design  

สกุลและแบบตาง ๆ   ของเส้ือเดี่ยว   กระโปรงเดี่ยว เส้ือผาประเภทชุดติดกัน 
แขนเส้ือ คอเส้ือ การเปล่ียนแปลงรูปทรงเส้ือผา  (Silhouette)    ท่ีมีผลตอแบบตัด  
บทบาทของแบบตัดท่ีมีผลตอแบบเส้ือ    (Styling)      บทบาทของการใชผาสมัยใหม      
และสวนตกแตงชนิดตาง ๆ ท่ีมีผลตอแบบเส้ือ  ฝกปฏิบัติดวยวิธีออกแบบตัดเย็บจริง 

 
4523302 ชุดสตรี                                                                                                               3(2-2) 
 Lady  Garments 

ชนิดและลักษณะของเส้ือชุด  เทคนิคพิเศษท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือชุดติดกัน  
การสรางแบบ  แยกแบบชุดติดกัน  ฝกปฏิบัติตัดเย็บเส้ือผาชุดติดกัน  ตามสมัยนิยม 

 
4523303 กางเกงสตรี                                                                                                         3(2-2) 
 Woman  Trouser  Construction 

ชนิดและลักษณะของกางเกงสตรี  การวัดตัว  สรางแบบ  แยกแบบ การเลือก
เส้ือผา  เทคนิคพิเศษท่ีใชในการตัดเย็บกางเกงสตรี  โอกาสที่ใช  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
กางเกงสตรีตามสมัยนิยม 

 
4523401 การซักรีดซอมแซมเสื้อผาเพื่อการคา                                                                 2(1-2) 
 Commercial  Laundry  and  Clothes  Menting 

วัสดุอุปกรณท่ีใชในการซักรีดเพื่อการคา  สารเคมีท่ีใชในการซักรีด  วิธีใช
วัสดุอุปกรณในการซักรีดเพื่อการคา      การซอมแซมเส้ือผาดวยวิธีตาง ๆ ความ
ปลอดภัยในหองปฏิบัติการซักรีด  ฝกปฏิบัติการซักรีดเพื่อการคา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 
4523402 การทําแบบตัดเพื่อการอุตสาหกรรม                                                                   2(1-2) 
 Pattern  Grading  and  Layout 

การหาขนาดมาตรฐานคนไทย  การสรางแบบตัวขนาดมาตรฐาน  การขยาย
แบบตัด  การคํานวณปริมาณผาตามแบบและขนาด  เทคนิคการวางแบบตัดอยาง
ประหยัด  การแกไขปญหาเกี่ยวกับการวางแบบตัด 

 
4523403 การตัดเย็บเส้ือผาแบบอุตสาหกรรม                                                                   2(1-2) 
 Clothing  Technology 

การออกแบบและจัดทําแบบตัด เทคนิคการตัดเย็บ ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม 
เส้ือผา  การออกแบบและการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม  เคร่ืองใชท่ีจําเปนในการตัด
เย็บแบบอุตสาหกรรม  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ  การบรรจุหีบหอและอ่ืน ๆ 
ท่ีเห็นวามีความจําเปนเกี่ยวของกับเนื้อหาวิชา 

 
4523801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีผาและเคร่ืองแตงกาย 3                                 2(90) 
 Preparation for Professional  Experience in  Clothing and  Design 3 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ- 
วิชาชีพ    ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพัฒนาตัว 
ผูเรียน  ใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น 
โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการจริง และหรือ  ศึกษาจากประสบ-
การณตรงโดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ
และฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 

 
4524202 เทคโนโลยีการตัดเย็บเส้ือผา                                                                               3(2-2) 
 Sewing Technology 

รูปแบบและเทคนิคท่ีใชในการตัดเย็บเส้ือผา  โดยคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางชนิดของผา  ประเภทของเคร่ืองแตงกาย  และการใชอุปกรณและจักรเย็บผา
ชนิดตาง ๆ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตัดเย็บเส้ือผา 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 

4524301 การตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย                                                                  3(2-2) 
 Thai Wedding  and  Evening  Gown 

ชนิดและลักษณะของชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย  เคร่ืองประดับ ลักษณะผาท่ี
เหมาะสมสําหรับการตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีแบบไทย  การสรางแบบตัดชุดวิวาห – 
ราตรีแบบไทย  ตามความเหมาะสม  การปกตกแตง    การดูแลรักษา  ฝกปฏิบัติการ
ตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรีตามสมัยนิยม 

 
4524302 การทําเส้ือบนหุน                                                                                                2(1-2) 
 Draping 

การสรางแบบเบ้ืองตนบนหุน      การออกแบบตัดเย็บเส้ือผาโดยวิธีพันหุน
แบบตาง ๆ ลักษณะผา  โอกาสที่ใช  เทคนิคการทําเส้ือบนหุน ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
เส้ือผาบนหุนตามความเหมาะสม 

 
4524303 การตัดเย็บชุดชั้นใน                                                                                            2(1-2) 
 Under  Wear   

ลักษณะเส้ือผาช้ันในท่ีดี  การเลือกผา  วัสดุประกอบการตัดเย็บ  การสราง
แบบมาตรฐาน  การแยกแบบ  กลวิธีการตัดเย็บชุดช้ันในใหเหมาะสมกับรูปราง  การ
ตกแตงชุดช้ันใน  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บชุดช้ันในตามสมัยนิยม 

 
4524304 การตัดเย็บสูทสตรี                                                                                              3(2-2) 
 Lady  Suit 

ชนิดและลักษณะของสูทสตรี  ลักษณะผาและการเตรียมผา  เทคนิคพิเศษ
ตาง ๆ  ในการตัดเย็บเส้ือสูทสตรี           การวัดตัวสรางแบบตัดโดยอาศัยเทคนิคแบบ 
เทเลอร  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บสูทสตรีตามสมัยนิยม 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 

4524305 การตัดเย็บสูทชาย                                                                                              3(2-2) 
 Man  Suit 

ชนิดและลักษณะของสูทชาย   การวัดตัว  การสรางแบบ  การแยกแบบ
เทคนิคตาง ๆ ในการตัดเย็บเส้ือผาสูทชายตามความเหมาะสม  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บ
สูทชายตามสมัยนิยม 

 
4524306 การตัดเย็บชุดนอน                                                                                             2(1-2) 
 Night  Gown 

ชนิด    ลักษณะชุดนอน    การเลือกซ้ือ   การดูแลรักษา     การเลือกผาตัดเย็บ 
ชุดนอน      เส้ือคลุมนอน    การวัดตัว     แยกแบบชุดนอน    เส้ือคลุมนอนตามความ 
เหมาะสม 

 
4524307 การตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรี                                                                                3(2-2) 
 Wedding  and  Evening  Gown 

ชนิดและลักษณะของชุดวิวาห – ราตรี  ลักษณะผา  โอกาสที่ใช  การวัดตัว  
การสรางแบบ  แยกแบบ  การตัดเย็บ  การตกแตงดวยการปกมุก  ไหม  เล่ือม  การ
ดูแลรักษา  ฝกปฏิบัติการตัดเย็บชุดวิวาห – ราตรี  ตามสมัยนิยม 

 
4524308 การตัดเย็บชุดวายน้ํา                                                                                           2(1-2) 
 Swimming  Suit 

ชนิด  ลักษณะเส้ือผาชุดวายน้ํา  เส้ือคลุมอาบน้ํา  การเลือกซ้ือ  ดูแลรักษา 
การเลือกผา  วัสดุตาง ๆ ประกอบการตัดเย็บ  การวัดตัว  การสรางแบบ  แยกแบบ  
ฝกปฏิบัติการตัดเย็บชุดวายน้ําและเส้ือคลุมอาบน้ํา 

 
4524801 การฝกประสบการณวิชาชีพผาและเคร่ืองแตงกาย 3                                          5(450) 
 Field  Experience  in  Clothing  and  Design 3 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา และใหมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 

4524901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงผาและเครื่องแตงกาย                                  2(1-2) 
 Individual  Study in  Clothing  and  Design 

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษจากความรู
พื้นฐานท่ีเรียนมา  เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซ้ึง  และกวางขวางโดย
ไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

 
4524902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                                  2(1-2) 
 Special  Problems  in  Clothing  and  Design 

ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัยเพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขปญหาน้ัน ๆ  

 
4524903 สัมมนาเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                                         1(1-0) 
 Seminar  in  Clothing  and  Design  

คนควาเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานวิจัยตาง  ๆ  จากแขนงท่ีเรียนท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
4524904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงผาและเคร่ืองแตงกาย                                        2(1-2) 
 Experimental  Research  in  Clothing  and  Design 

คนควาทดลองเกี่ยวกับงานดานเส้ือผา  และเคร่ืองแตงกายตามความสนใจ
โดยใชประสบการณและความรูท่ีไดศึกษาจากสถานศึกษา  ส่ือมวลชนท้ังในประเทศ
และตางประเทศมาประกอบการคนควาเพื่อใหไดขอมูลใหม ๆ ในแขนงผาและเคร่ือง
แตงกาย 

 
4524905 หลักการออกแบบเคร่ืองแตงกายและการวาดหุน                                                3(2-2) 
 Principles of Apparel Design and Figure Drawing 

หลักการออกแบบเคร่ืองแตงกาย  การวาดหุน  แรเงา  และระบายสี  เพื่อ
แสดงแบบเครื่องแตงกายประกอบหุน  ในลักษณะทาทางตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
ประเภทของเคร่ืองแตงกาย 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 

4524906 หลักการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป                                                                              3(3-0) 
 Principles  of  Apparel  Ready  to  Ware 

กระบวนการผลิต การออกแบบ การกําหนดขนาด  การเลือกใชวัตถุดิบ  การ
วางแผนการผลิต    การตรวจสอบคุณภาพ  การบรรจุหีบหอ  กฎหมายและมาตรฐาน
ของการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป 

 
4524907 การผลิตเส้ือผาตัวอยาง                                                                                       3(2-2) 
 Sample  Products 

หลักและเทคนิคการทําแบบและการตัดเย็บเส้ือผา  ตัวอยางขนาดมาตรฐาน  
การดัดแปลงแบบตัดใหเหมาะสม  การวัดทําขอมูล การใชวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิต  
การฝกปฏิบัติข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการผลิตเส้ือผาตัวอยาง 

 
4524908 การทดสอบเสนใยและผลิตภณัฑจากส่ิงทอ                                                       3(2-2) 
 Textile  Testing   

การทดสอบชนิดของเสนใย  คุณสมบัติของเสนใยทางกายภาพ  และทางเคมี  
ศึกษาคุณสมบัติของความคงทนตาง ๆ    ของผลิตภัณฑและวิเคราะหลักษณะของ
ผลิตภัณฑ 

 
4524909 สีและการยอมสี                                                                                                  3(2-2) 
 Dye  and  Dyeing 

ทฤษฎีของการมองเห็น               สารเคมีท่ีใชในกระบวนการยอมชนิดและ 
คุณสมบัติของสี  หลักและเทคนิคการยอมสี  การทําลวดลายจากการยอมสี  การ
ทดสอบความคงทนของสี 
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รหัส      ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป)  
 

4524910 การควบคุมคณุภาพเสื้อผาและเคร่ืองแตงกาย                                                    3(3-0) 
 Clothing  and  Textile  Quality  Control 

 หลักการควบคุมการผลิต     การวางแผน    การจัดระบบในการผลิต  การ
วิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพ  กฎหมายและมาตรฐานการผลิตเส้ือผาและเคร่ือง
แตงกาย 

 
4524911 เทคโนโลยีการตัดเย็บ                                                                                          3(2-2) 
 Apperel  Technology 

รูปแบบและเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผา  โดยคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
ชนิดของผา      ประเภทของเคร่ืองแตงกาย     และการใชอุปกรณและจักรเย็บผาชนิด 
ตาง ๆ รวมท้ังการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการตัดเย็บ 

 
4524912 การทําความสะอาดเสื้อผา                                                                                  3(2-2) 
 Clean Clothes 

ประเภทของสารเคมีท่ีใชในการทําความสะอาด  โครงสรางและคุณสมบัติ
ของการทําความสะอาด  การเลือกสารทําความสะอาดใหเหมาะสมกับชนิดและ
ประเภทของเส้ือผา  รวมถึงประเภทและระบบการทํางานของเคร่ืองซักผา 

 
4524913 หลักการตัดเยบ็เส้ือผา                                                                                         3(2-2) 
 Principles  of  Clothing  Construction 

วัสดุและอุปกรณในการตัดเย็บเส้ือผา หลักและเทคนิคการใชจักรเย็บผา          
การวัดตัว   การสรางแบบตัดเบ้ืองตน   เส้ือและกระโปรง    การใชเทคนิคตาง ๆ ใน
การตัดเย็บเส้ือผาใหสําเร็จ  ใหเหมาะสมกับรูปราง 
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หมูวิชาบานและการจัดการทรัพยากร  
 (453) 

 

 
 หมูวิชาบานและการจัดการทรัพยากร     ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตรไดจัดลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปน     ดังนี้ 
 1.  การจัดการ                                                        (453-1--) 
 2.  เคร่ืองมือเคร่ืองใช                                                 (453-2--) 

3.  การตกแตงบาน                                                 (453-3--) 
 4.  งานบาน                                                       (453-4--) 

5.                                                                       (453-5--) 
6.                                                                 (453-6--) 
7.                                                                        (453-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                (453-8--) 
9.  โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ 

      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย                                              (453-9--) 
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หมูวิชาบานและการจัดการทรัพยากร (453) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) 

รหัสใหม รหัสเกา   

4531101 
4531301 
4532101 
4532201 
4532301 
4532302 
4532401 
4532801 
4533101 
4533201 
4533301 
4533801 

 
4534101 
4534801 

 
4534901 

 
4534902 
4534903 
4534904 

 การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 
การตกแตงบาน  
การจัดการเร่ืองเวลา 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน 
บานและการตกแตง 
การจัดการท่ีอยูอาศัย 
งานบานสําหรับครูประถมศึกษา 
การฝกงานคหกรรมศาสตรในบาน 
การวางแผนใชเนื้อท่ีหองปฏิบัติการ 
การออกแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชสําหรับครอบครัว 
การจัดการท่ีอยูอาศัย 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบานและการจัดการ 
ทรัพยากร 3 
การสงเสริมและเผยแพรการจัดการบานเรือน 
การฝกประสบการณวิชาชีพบานและการจัดการ
ทรัพยากร 3 
โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงบานและการจัดการ 
ทรัพยากร 
ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร 
สัมมนาเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร 
การคนควาทดลองเฉพาะแขนงบานและการจัดการ
ทรัพยากร 

2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(100) 
2(1-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

 
2(90) 
2(1-2) 

 
5(450) 

 
2(1-2) 
2(1-2) 
1(1-0) 

 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาบานและการจัดการทรัพยากร    (453) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 
   
4531101 การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย                                    2(1-2) 
                            Household Improvement  

ความสําคัญของท่ีอยูอาศัย ลักษณะของที่อยูอาศัยท่ีดีนาอยู  การปรับปรุงท่ี
อยูอาศัยและบริเวณ    ใหถูกหลักสุขาภิบาล  สวยงามใชประโยชนไดอยางเต็มท่ีและ
ปองกันอุบัติเหตุ  ฝกปฏิบัติการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย 

   
4531301 การตกแตงบาน                       3(2-2) 
  Home Furnishing        

วิวัฒนาการของบานและลักษณะของบานประเภทตาง ๆ   หลักการสราง
บาน การฝกหัดอานสัญลักษณทางสถาปตยกรรมจากแบบแปลน การวางผัง การจัด
ตกแตงโดยใชหลักการตกแตงภายในเปนเกณฑ ฝกหัดทําผังหองตาง ๆ   และฝกทํา
หุนจําลอง 

   
  4532101 การจัดการเรื่องเวลา           2(1-2) 
  Motion and Time Management       

การจัดการเกี่ยวกับเวลาท่ีนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตของบุคคลและ
ครอบครัวในสังคมปจจุบัน รวมท้ังในการประกอบอาชีพ  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 
 
4532201 เคร่ืองมือเคร่ืองใชในบาน       2(1-2) 

Household Equipment        
  ในการเลือกซ้ือ การใช การรักษา การปรับปรุงและการซอมแซมเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชในบาน    ซ่ึงไดแก เคร่ืองใชในการประกอบอาหาร การทําความสะอาด  ทํา
สวน         ตัดเย็บและซอมแซมเส้ือผา  ซอมแซมบานเรือน เล้ียงดูเด็ก งานอดิเรก  
และงานประดิษฐของครอบครัวและเครื่องอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  ท่ีมีอยูใน
ทองตลาดปจจุบัน  

   
4532301 บานและการตกแตง                     2(1-2) 

Housing and Home Decoration       
 อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิตครอบครัวที่มีผลกระทบตอ
ลักษณะท่ีอยูอาศัยในปจจุบัน การเลือกท่ีอยูอาศัยของครอบครัว การแบงกิจกรรมใน
บานเพ่ือการตกแตงเคร่ืองเรือน และการจัดผังเคร่ืองเรือน การเลือกซ้ือเคร่ืองเรือน    
การใชสีในบาน   ไฟฟาในบานและเคร่ืองประดับตกแตงบาน  ฝกปฏิบัติการจัดผัง 
และการทําหุนจําลอง 

 
4532302 การจัดการท่ีอยูอาศัย             3(2-2)
  House Management     

 ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและความสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติกับศิลปะท่ีจะนํามาใชกับงานตกแตงบริเวณบาน   ความสําคัญของการจัด
สวน ประเภทของการจัดสวน  และการนําหลักศิลปะมาใชในการจัดสวน ศึกษาวัสดุ
ในการจัดสวน เชน วัสดุธรรมชาติวัสดุแทนธรรมชาติ วัสดุธรรมชาติเทียม การจัด
สวนแบบตาง ๆ กับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ฝกปฏิบัติการจัดตกแตงบริเวณบาน 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 
 
4532401   งานบานสําหรับครูประถมศึกษา      2(1-2) 

House Work for Elementary School Teachers     
อาหารและโภชนาการสําหรับครอบครัว การเลือกซ้ืออาหาร การเตรียม การ

ปรุงและการจัดอาหาร สุขาภิบาลอาหาร    การเก็บและถนอมอาหาร   
การเล้ียงดูทารกและเด็ก การฝกสุขนิสัย เส้ือผาและเคร่ืองแตงกายของเด็ก 

อาหารและการพักผอนสําหรับเด็ก       
การเลือกเส้ือผาเคร่ืองแตงกายใหเหมาะสมกับวัย การตัดเย็บอยางงาย ๆ ดวย

มือและจักร การซอมแซม  การดูแลและรักษาเคร่ืองแตงกาย การแตงกายท่ีเหมาะสม
กับบุคลิกภาพและวัย  

ปญหาและความเปนอยูของครอบครัวไทยปจจุบัน และการเปล่ียนแปลงตาง 
ๆ ท่ีเปนปญหาตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ความสัมพันธในครอบครัว และการ
บริการตาง ๆ ภายในบาน การจัดการทรัพยากรของครอบครัว เคร่ืองมือและเคร่ืองใช
ท่ีอํานวยความสะดวกภายในบาน การดูแลและเก็บรักษา การจัดตกแตงภายในบาน
และบริเวณบาน การทํางานบานอยางงาย ๆ การเลือกซ้ือเคร่ืองเรือนเครื่องใชตาง ๆ  
ตามความจําเปน การดูแลรักษา การประดิษฐของใชและของตกแตงบานดวยการใช
วัสดุทองถ่ิน  

   
4532801 การฝกงานคหกรรมศาสตรในบาน                 2(100) 
  Home Economics Practices       

 หลักการและการฝกปฏิบัติ การวางแผนบริหารงานบานและการตกแตงบาน 
การกินอยู การสังคม และพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจน การเล้ียงดูเด็ก 

  
4533101 การวางแผนใชเนื้อท่ีหองปฏิบัติการ     2(1-2) 

Planning Space         
 ความสัมพันธระหวางกิจกรรมกับเนื้อท่ี และสภาพแวดลอมท่ีใชปฏิบัติการ     
คหกรรมศาสตร      การวางแผนใชเนื้อท่ีเพื่อการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ      ในวิชา 
คหกรรมศาสตรใหเกิดประสิทธิภาพ การฝกปฏิบัติจัดหองปฏิบัติการอาหาร ตัดเย็บ
เส้ือผา งานประดิษฐและงานเล้ียงเด็ก  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 
 
4533201 การออกแบบเคร่ืองเรือนเคร่ืองใชสําหรับครอบครัว                 3(2-2) 

Household  Design          
การออกแบบ      สวนประกอบของการออกแบบที่เหมาะสมกับการนํามาใช 

รูปแบบและลักษณะของวัสดุ     เคร่ืองเรือนเคร่ืองใชในบานมุงความสําคัญของ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ประโยชนใชสอยและความงาม  

 
4533801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพบานและการจัดการทรัพยากร 3                2(90) 

Preparation for Professional Experience in Housing and Resource  
Management 3      
                จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบ-
การณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผูเรียน   ใหมีความรู    ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
วิชาชีพ  โดยกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ  โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ  จําลองรูปแบบสถานการณจริง   และ/หรือศึกษาจาก
ประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ  และฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา   

   
4534101 การสงเสริมและเผยแพรการจัดการบานเรือน                 2(1-2) 

Housing and Home Management Extension  
                เทคโนโลยีพื้นบานเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย เคร่ืองมือเคร่ืองใชเคร่ืองทุนแรง
ในการทํางานบาน การปรับปรุงพัฒนาและนําไปเผยแพรเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม                                                              

   
4534801 การฝกประสบการณวิชาชีพบานและการจัดการทรัพยากร 3               5(450) 

Field Experience in Houseing and Resource Management 3  
               ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา  ใหมีการปฐมนิเทศ
และปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพบานและการจัดการทรัพยากร  
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 
   
4534901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร               2(1-2) 

Individual Study in Housing and Resource Management  
ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษ   จากความรู 

พื้นฐานท่ีเรียนมา  เพื่อการศึกษาคนควาใหมีความรูอยางลึกซ้ึง  และกวางขวาง  โดย
ไดรับคําแนะนําและอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 

   
4534902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร                2(1-2) 

Special Problems in Housing and Resource Managements  
ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัย เพื่อหาทางปรับปรุง 

แกไขปญหาน้ัน ๆ  
   
4534903 สัมมนาเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร    1(1-0) 

Seminar in Housing and Resource Managements  
คนควาเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยตาง ๆ  จากแขนงท่ีเรียนท้ังในและ 

ตางประเทศ    
 

4534904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงบานและการจัดการทรัพยากร  2(1-2) 
Experimental Resourch in Housing and Resource Managements  

การคนควาทดลอง  รวมท้ังการวิจัยใหม ๆ  เกี่ยวกับเครื่องเรือนเคร่ืองใช  
เคร่ืองทุนแรง  และเคร่ืองประดับตกแตงบาน  นํามารายงานและอภิปรายหาขอสรุป
รวมกัน  เพื่อนําไปใชประโยชนสําหรับครอบครัว  ชุมชน  สังคมและอาชีพทํา
โครงการคนควาทดลองเร่ืองท่ีนาสนใจดวยตนเอง  
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หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก    
(454) 

 

 
 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก   ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  ไดจัดลักษณะ 
เนื้อหาวิชาออกเปน  ดังนี้ 

1.  ครอบครัว                                                     (454-1--) 
2.  พัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็ก                                                  (454-2--) 
3.  การบริบาลผูสูงอายุและคนชรา                                                               (454-3--) 
4.                                                      (454-4--) 
5.                                                      (454-5--) 
6.                                                      (454-6--) 
7.                                                      (454-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                                   (454-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  

                   โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวิจัย                                    (454-9--) 
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หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  (454) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4541101  พัฒนาการครอบครัว 2(2-0) 

4541102 
4541103 

 ความสัมพันธในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน 
พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว 

2(1-2) 
3(2-2) 

4541201 
4541202 

 การอบรมเล้ียงดูเด็ก 
การดูแลเด็กและผูสูงอายุ 

2(2-0) 
2(1-2) 

4542201  การอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียน 2(1-2) 
4542202  งานการเล้ียงเด็ก 2(1-2) 
4543201  การสงเสริมการพัฒนาการเด็ก 2(2-0) 
4543202  การอบรมเล้ียงดูเด็กและเด็กกลุมพิเศษ 2(1-2) 
4543801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาการครอบครัว 

และเด็ก 3 
 

2(90) 
4544201  กิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับเด็ก 2(1-2) 
4544202  กิจกรรมและการละเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก 2(1-2) 
4544801  การฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาการครอบครัว 

และเด็ก 3 
 

5(450) 
4544901  โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว 

และเด็ก 
 

2(1-2) 
4544902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2(1-2) 
4544903  สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 1(1-0) 
4544904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัว 

และเด็ก 
 

 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 

หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก  (454) 
 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 
4541101 พัฒนาการครอบครัว                                                                                         2(2-0) 
 Family  Development 

         ความสัมพันธของครอบครัว         และสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอโครงสราง
ของครอบครัวในสังคมไทย    การสรางคานิยม     เปาหมายและการเตรียมพรอมเพื่อ
การสรางครอบครัวท่ีม่ันคง    บทบาทของสมาชิกในครอบครัว      การวิเคราะห
ปญหาและแนวทางแกปญหา 

  
4541102 ความสัมพันธในครอบครัวและการพัฒนาเยาวชน                                           2(1-2) 
 Family  Relationship  and  Youth  Development 

ความหมายของครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว       ลักษณะของ
ครอบครัวไทย        วัฎจักรของครอบครัว        ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของ
ชีวิตครอบครัว  การวางแผนชีวิต      การเลือกคูครอง    และการเตรียมตัวสมรส  การ
ปรับตัวในชีวิตสมรส  บทบาทของสามีและภรรยา  ปญหาครอบครัว  แนวทาง
ปองกันและแกไข 

 
4541103 พัฒนาการครอบครัวและความสัมพันธในครอบครัว                                       3(2-2) 
 Family  Development and  Relationship 

ความหมายของครอบครัว    ความสัมพันธในครอบครัว  ครอบครัวใน
สังคมไทย การสรางคานิยม    เปาหมายและการเตรียมพรอมเพื่อสรางครอบครัวท่ี
ม่ันคง  วัฏจักรของครอบครัว  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงของชีวิตครอบครัว  
การวางแผนชีวิต  การเลือกคูครอง     การเตรียมตัวสมรส    การปรับตัวในชีวิตสมรส      
บทบาทของสมาชิกในครอบครัว  การวิเคราะหปญหาครอบครัว  แนวทางการ
ปองกันและแกไข 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 
4541201 การอบรมเล้ียงดูเด็ก                                                                                          2(2-0) 
 Child  Care 

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็ก  การสนองความตองการพ้ืนฐานของ
เด็ก  วิธีการจัดประสบการณส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมแกเด็ก       และการ 
แกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา 

 
4541202 การดูแลเด็กและผูสูงอายุ                   2(1-2) 
  Child and Elderly Care 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็กวัยตาง ๆ และผูสูงอายุ การดูแลเด็กและ
ผูสูงอายุท่ีมีสภาพปกติ            และสภาพบุคคลดังกลาวท่ีมีปญหาหรือมีความไม
สมบูรณ 
บกพรองในเร่ืองตาง ๆ     การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

 
4542201 การอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียน                                                                      2(1-2) 
 Preschool  Children  Care 

ผลการปฏิบัติตนของมารดาระหวางต้ังครรภ  การคลอด การบริบาลทารก  
พัฒนาการของเด็กต้ังแตวัยทารกถึงวัยเรียน      เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต      เพื่อ
ปลูกฝงทัศนคติ  คานิยม  และการอยูรวมกันในสังคม 

 
4542202 งานการเลี้ยงเด็ก                                                                                                2(1-2) 
 Baby  and  Child  Care 

การเล้ียงดูทารกและเด็ก  การฝกสุขนิสัย  อาหาร เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย  
และการพักผอนสําหรับเด็ก 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป) 

 
4543201 การสงเสริมการพัฒนาการเด็ก                                                                          2(2-0) 
 Child  Development 

ความสําคัญของการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก  ส่ิงตาง ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการเติบโตทางกาย  การพัฒนาทางจิตใจของทารก  เด็กและวัยรุน  ทําใหรูถึง
ความคิด และความรูสึกจากการแสดงออกของเด็กเตรียมความพรอมใหเด็กกอนเขา
โรงเรียน 

 
4543202 การอบรมเล้ียงดูเด็กและเด็กกลุมพิเศษ                                                             2(1-2) 
 Child  Care  and  Special Child 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการพัฒนาการของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ  ความ
ตองการและการสนองความตองการข้ันพื้นฐานของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ  วิธีการ
และการจัดประสบการณส่ิงแวดลอม เพื่อสงเสริมความพรอมและพัฒนาการของเด็ก
และเด็กกลุมพิเศษ           การแกไขและสงเสริมพฤติกรรมของเด็กและเด็กกลุมพิเศษ   
องคการและหนวยความถ่ี  ใหความชวยเหลือเด็กกลุมพิเศษ 

 
4543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 3                    2(90) 
 Preparation for Professional Experience  in  Family and Child   
 Development 3 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ- 
วิชาชีพดานการรับรูลักษณะ      และโอกาสของการประกอบอาชีพ      การพัฒนาตัว 
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ    ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
นั้น ๆ โดยศึกษาจากส่ือตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ / หรือศึกษาจาก
ประสบการณตรง โดยการทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพ และฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 

4544201 กิจกรรมเสริมประสบการณสําหรับเด็ก                                                             2(1-2) 
 Special  Activities  for  Children 

ความหมายของกิจกรรมเสริมประสบการณ   กิจกรรมเสริมประสบการณท่ี
เหมาะสมกับเด็กวัยตาง ๆ       เชน     งานศิลปะ   ดนตรี   คหกรรม   พลศึกษา    การ
จัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอม 

 
4544202 กิจกรรมและการละเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก                                           2(1-2) 
 Games  and  Activities  to  Reinference  Child  Development 

ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละวัย  องคประกอบของการ
สงเสริมพัฒนาการของเด็ก  เชน  การละเลนบทบาทสมมุติ  เทคนิคการเลานิทาน
ประกอบ  การเชิดหุน  การพับ  การตัด  การฉีก  การปะกระดาษประกอบการเลน  
กิจกรรมเขาจังหวะประกอบเคร่ืองดนตรีอยางงาย  โดยเลือกกิจกรรมตาง ๆ ให
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน 

 
4544801 การฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 3                            5(450) 
 Field  Experience  in  Family and  Child  Development 3 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนนอกสถานศึกษา  และใหมีการปฐม-
นิเทศ  และปจฉิมนิเทศ  เกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพ 

 
4544901 โครงการศึกษาเอกเทศเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                     2(1-2) 
 Individual Study in Family and Child  Development 

ใหผูเรียนทําโครงการเฉพาะแขนงท่ีเรียนตามความสนใจพิเศษ จากความรู
พื้นฐานท่ีเรียนมา   เพื่อการคนควา ใหมีความรูอยางลึกซ้ึงและกวางขวาง   โดยไดรับ 
คําแนะนําอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารย 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 

4544902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                                     2(1-2) 
 Special  Problems in  Family and Child  Development 

ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัย   เพื่อหาทาง 
ปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ  

 
4544903 สัมมนาเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                                            1(1-0) 
 Seminar  in  Family  and Child  Development 

คนควาเอกสารที่ เกี่ยวกับงานวิจัยตาง  ๆ  จากแขนงที่ เ รียนท้ังในและ
ตางประเทศ 

 
4544904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงพัฒนาการครอบครัวและเด็ก                          2(1-2) 
 Experimental  Research in Family and Child  Development 

คนควาทดสอบเก่ียวกับเร่ืองครอบครัวเด็กตามความสนใจจากชีวิตความเปน
จริง  โดยใชความรู  ประสบการณ  ส่ือมวลชนท้ังในประเทศและตางประเทศมา
ประกอบการคนควาเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการดํารงชีวิตใหสมบูรณ 
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 หมูวิชาศิลปประดิษฐ    
(455) 

 

 
 หมูวิชาศิลปประดิษฐ      ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร      ไดจัดลักษณะเน้ือหาวิชา
ออกเปน  ดังนี้ 

1.  ดอกไมสดทักษะ                                                                                            (455-1--) 
2.  ดอกไมเทียม                                                           (455-2--) 
3.  ดอกไมแหง                                                           (455-3--) 
4.  ส่ิงประดิษฐอ่ืน ๆ                                                                                            (455-4--) 
5.  งานอุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ                                                           (455-5--) 
6.                                           (455-6--) 
7.                                           (455-7--) 
8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ                                        (455-8--) 
9. โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ  โครงการศึกษาเอกเทศ 

                   การสัมมนา และการวิจัย                                                                              (455-9--) 
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 หมูวิชาศิลปประดิษฐ  (455) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4551101  งานดอกไมสดและใบตอง 2(1-2) 

4551102  การจัดพาน 2(1-2) 

4551103  เคร่ืองแขวนไทย 3(2-2) 

4551104  งานใบตอง 2(1-2) 
4551401  งานเย็บ-ปก-ถัก-รอย 2(1-2) 
4551402  หัตถกรรมทองถ่ิน 2(1-2) 
4551403  การประดิษฐเศษวัสดุ 2(1-2) 
4551404  การประดิษฐงานกระดาษ 2(1-2) 
4551405  งานสานและงานทอ 2(1-2) 
4551406  งานถัก 2(1-2) 
4551407  งานเย็บ 2(1-2) 
4551408  งานปก 2(1-2) 
4551409  งานรอย 2(1-2) 
4552101  การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ 3(2-2) 
4552102  การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 2(1-2) 
4552103  งานใบตองวิจิตรศิลป 3(2-2) 
4552104  การรอยมาลัย 3(2-2) 
4552105  การแกะสลักผักและผลไม 2(1-2) 
4552106  พานดอกไมสด 2(1-2) 
4552107  พวงมาลัยดอกไมสด 3(2-2) 
4552108 
4552201 

 หลักการจัดดอกไมและไมประดับ 
การประดิษฐดอกไมเทียม 

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

4552202  การจัดดอกไมเทียม 2(1-2) 
4552203  การประดิษฐใบไมเทียม 2(1-2) 
2552204  การจัดใบไมเทียม 2(1 –2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

2552401  การเขียนลวดลาย 2(1-2) 

4552402  การประดิษฐตุกตา 2(1-2) 

4552403  การประดิษฐผลิตภัณฑจากใยพืช 2(1-2) 
4552404  การหอของขวัญ 2(1-2) 
4552405  งานถัก งานสาน และงานทอ 2(1-2) 
4552501  การประดิษฐดอกไมเทียมเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2) 
4552801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 1 2(90) 
4552802  การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 1 3(270) 
4552901  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 1 3(2-2) 
4553101  การจัดดอกไมแบบญ่ีปุน 2(1-2) 
4553102  การจัดดอกไมแบบตะวันตก 2(1-2) 
4553103  การจัดดอกไมในงานพิธีมงคลสมรส 3(2-2) 
4553104  การจัดดอกไมในงานพิธีอวมงคล 3(2-2) 
4553105  งานใบตองเทียม 3(2-2) 
4553106  พานดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
4553107  พวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
4553108  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 
4553109  การแกะสลักผัก 3(2-2) 
4553110  การปอกควานและการแกะสลักผลไม 3(2-2) 
4553111  การจัดพวงมาลา 2(1-2) 
4553112  การจัดชอดอกไม 2(1-2) 
4553113  การจัดกระเชาดอกไม 2(1-2) 
4553201  การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2) 
4553202  การจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค 2(1-2) 
4553301  การทําดอกไมแหง 2(1-2) 
4553302  การจัดดอกไมแหง 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4553401    การประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก 2(1-2) 

4553402  งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ 2(1-2) 
4553403  เคร่ืองหอม 2(1 -2) 
4553404  บุหงา 2(1-2) 
4553405  ของชํารวย 2(1-2) 
4553406  ศิลปะการปน 2(1-2) 
4553407  งานประดิษฐท่ัวไป 2(1-2) 
4553801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 3 2(90) 
4554101  การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป 2(1-2) 
4554102  การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท 3(2-2) 
4554103  พานดอกไมเทียม 3(2-2) 
4554104  พวงมาลัยดอกไมเทียม 3(2-2) 
4554105  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 
4554106  การแกะสลักวัสดุเนื้อออน 2(1-2) 
4554107  พานดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
4554108  พวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
4554109  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประณีตศิลป 3(2-2) 
4554110  เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป 3(2-2) 
4554111  ผลิตภัณฑจากเทียน 2(1-2) 
4554301  เทคนิคการทําดอกไมแหง 2(1-2) 
4554302  การจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค 2(1-2) 
4554303  การบรรจุหีบหองานศิลปประดิษฐ 2(1-2) 
4554401  ศิลปะการพับผา 2(1-2) 
4554402  เคร่ืองหอมและของชํารวย 2(1-2) 
4554403  การประดิษฐตุกตาไทย 2(1-2) 
4554404  การเขียนลวดลายบนผา 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4554501  งานประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม 3(2-2) 
4554801  การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 3 5(450) 
4554901  โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3(2-2) 
4554902  ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1-2) 
4554903  สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 1(1-0) 
4554904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1 -2) 
4554905  งานประดิษฐจากเทียน 2(1-2) 
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 คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชาศิลปประดิษฐ  (455) 

 
รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                                      น(ท-ป) 
 
4551101 งานดอกไมสดและใบตอง                                                                                  2(1-2) 
 Thai  Traditional  Floral  Arrangement 

ความเปนมา คุณคาของดอกไมสดและใบตอง  หลักการเลือก  การเตรียม 
การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงาน  ดอกไมสดและใบตอง  ฝก
ปฏิบัติเพื่อใชในชีวิตประจําวัน  และงานประเพณีนิยม 

 
4551102 การจัดพาน                                                                                                         2(1-2) 
 Floral  Tray  Arrangement 

คุณประโยชนของการจัดพาน  การเลือก การใชและการดูแลรักษาวัสดุ 
อุปกรณ  หลักการ  วิธีการ และข้ันตอนของการจัดพานแบบตาง ๆ การนําหลักศิลปะ
มาใชออกแบบ  เพื่อใชในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ 

 
4551103 เคร่ืองแขวนไทย 3(2-2) 
 Floral  Hanging  Arrangement 
  

คุณประโยชนของเคร่ืองแขวนดอกไม     รูปแบบและขนาดของเคร่ืองแขวน 
ดอกไมของไทย  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลวัสดุอุปกรณการ
ประดิษฐเคร่ืองแขวนไทย   หลักการ   วิธีการ  และข้ันตอนการประดิษฐ   ฝกปฏิบัติ   
การประดิษฐ  โครงลําตัวและเคร่ืองแตงตัว  เชน     โครงไม      โครงลวดตาขาย     
อุบะ แบบ เฟอง ดอกขา  ดอกทัดหู ฯลฯ  การแตงตัวเครื่องแขวนขนาดตาง ๆ เพื่อใช
ในโอกาสพิเศษ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 
4551104 งานใบตอง   2(1-2) 
 Banana-Leaf  Craft 

คุณคาของานใบตอง  การเลือก  การเตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ    การประดิษฐงานใบตอง  รูปแบบ  วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐ  งาน 
ใบตองเพื่อใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ  ฝกปฏิบัติการหอขนม  หออาหาร  
ประดิษฐกระทงดอกไม   กระทงลอย    บายศรีปากชาม     บายศรีตน     พานดอกไม  
ธูปเทียน  แตงเทียนพรรษา  และภาชนะสวยงาม ฯลฯ 

 
4551401 งานเย็บ-ปก-ถัก-รอย    2(1-2) 
 Embroidery 

คุณประโยชนของการเย็บ  ปก  ถัก  รอย   เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  ฝก
ปฏิบัติงานการถักนิตต้ิง    โครเชท    แทตต้ิง    แฮรพิน  การปก  การเย็บ  การมัดปม  
และการรอยวัสดุชนิดตาง ๆ   เพื่อนําไปใชเปนของเลน  ของใช  และเคร่ืองประดับ 

 
4551402 หัตถกรรมทองถ่ิน    2(1-2) 
 Local  Craft 

วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีผลตอหัตถกรรม    ชนิดของหัตถกรรมท่ีมีอยูใน
ทองถ่ิน  การเตรียมวัสดุ  การผลิต  การเก็บรอการจําหนาย  การพัฒนาหัตถกรรม
ทองถ่ิน  โดยใชหลักศิลปะและการออกแบบ   การใชเทคโนโลยีและความรูทาง
วัฒนธรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถ่ิน  การสงเสริมเร่ืองการลงทุนและ
แรงงาน  โดยใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงท้ังประโยชนใชสอยและความสวยงาม 

 
4551403 การประดิษฐเศษวัสดุ 2(1-2) 
 Waste  Material  Craft 

คุณประโยชนของการประดิษฐเศษวัสดุ  การนําวัสดุเหลือใช เชน  กระดาษ   
เศษผา  ขวดพลาสติก  ขวดแกว  ริบบ้ิน  ไหมพรม  ดาย ฯลฯ  มาประดิษฐตามหลัก
ศิลปะ  เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยตามความงาม 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 

4551404 การประดิษฐงานกระดาษ    2(1-2) 
 Paper  Craft 

คุณประโยชนของการประดิษฐงานกระดาษ  การนํากระดาษตาง ๆ มา
ประดิษฐเปนของเลน  ของใช  และเคร่ืองประดับ  โดยใชหลักศิลปะในการออกแบบ  
การเลือกวัสดุมาใชประกอบ    การพับ   ตัด   ปะ   ปน   ฉลุ   สาน   และตกแตงได
อยางเหมาะสมกลมกลืน 

 
4551405 งานสานและงานทอ    2(1-2) 
 Weaving 

รูปแบบและคุณประโยชน  ผลิตภัณฑงานสานและงานทอ การเลือก การ
เตรียม การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  งานสานและงานทอ  วิธีการสอนและ
วิธีการทอดวยมือและเคร่ืองจักร  การใชหลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานสานและ
งานทอจากวัสดุตาง ๆ เพื่อเปนของเลน  ของใช  และเคร่ืองประดับ 

 
4551406 งานถัก 2(1-2) 
 Craft  and  Handicraft 

รูปแบบผลิตภัณฑงานถักประเภทตาง ๆ   คุณประโยชนและโอกาสใชสอย  
การเลือก   การเตรียม   การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณงานถักประเภทตาง ๆ 
การออกแบบฝกปฏิบัติ  งานถักโครเชท  แฮรพินท  แฮรลูม  นิตต้ิง แทตเชท มาเครเม  
ฯลฯ  เปนเส้ือผาและของใช 

 
4551407 งานเย็บ 2(1-2) 
 Sewing 

คุณประโยชนของงานเย็บ  การเลือก  การใช  การดูแลและรักษาวัสดุ
อุปกรณ  หลักการ  วิธีการและข้ันตอนของงานเย็บดวยมือและเคร่ืองจักร   การใช
หลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานเย็บ  เพื่อฝกปฏิบัติงานเย็บเปนของใชของท่ีระลึก   
ของเลนและเคร่ืองประดับ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 

4551408 งานปก    2(1-2) 
 Embroidery 

คุณประโยชนของงานปก   การเลือก   การใช   การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ    
หลักการ  วิธีการและข้ันตอนของงานปกดวยมือและเคร่ืองจักร  งานปกท่ัวไป  การ
ใชหลักศิลปะในการออกแบบผลิตงานปกเพื่อฝกปฏิบัติงานปกเปนของใชของท่ี
ระลึกและเคร่ืองประดับ 

 
4551409 งานรอย    2(1-2) 
 Garland 

คุณประโยชนของงานรอย  การเลือก  การใช  การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ      
หลักการ  วิธีการและข้ันตอน  ของงานรอยวัสดุตาง ๆ การใชหลักศิลปะในการ
ออกแบบผลิตงานรอย  เพื่อฝกปฏิบัติงานรอยเปนของใช  ของท่ีระลึก  เคร่ืองประดับ
และของเลน 

 
4552101 การจัดดอกไมแบบธรรมชาติ 3(2-2) 
 Floral  Arrangement  in  Natural Style 

รูปแบบและการออกแบบจัดดอกไมแบบไทยและสากล  การเลือก  การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  การจัดดอกไม  ฝกปฏิบัติจัดดอกไม
แบบไทย  และแบบสากลตามลักษณะธรรมชาติ 

 
4552102 การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย 2(1-2) 
 Floral  Arrangement  in Thai  Tradition 

คุณคาของการจัดดอกไมในงานประเพณีไทย  การเลือก การเตรียม  การใช  
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  การจัดดอกไมในงานประเพณีไทย เชน งาน
อุปสมบท  งานมงคลสมรส  งานศพ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 

4552103 งานใบตองวิจิตรศิลป    3(2-2) 
 Advanced  Banana-Leaf  Craft  

ผลิตภัณฑงานใบตองท่ีประณีตวิจิตรบรรจง การเลือก การเตรียม  การใช
และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การออกแบบ ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐผลิตภัณฑ
งานใบตอง  เพื่อใชในงานประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ เชน ถาด ชาม พาน  แจกัน  
กระเชา  โถ  ผอบ  ซอง  สําหรับใสชอดอกไม  การแตงเทียนพรรษาบายศรีใหญ 

 
4552104 การรอยมาลัย    3(2-2) 
 Thai  Garland 

ความหมาย  คุณคา และรูปแบบของพวงมาลัย  การเลือก การเตรียม การใช 
และการดูแลรักษาอุปกรณรอยมาลัย  วิธีการและข้ันตอนการรอย  ฝกปฏิบัติแตงตัว
มาลัยซีก  มาลัยกลม  มาลัยลูกเดือย  มาลัยสามเหล่ียม  มาลัยแบน  เคร่ืองแตงตัวมาลัย  
เชน  อุบะแบบตาง ๆ การแตงตัวมาลัยเปนมาลัยชํารวย  มาลัยชายเดียว  และมาลัย
สองชายเพ่ือใชในโอกาสตาง ๆ  

 
4552105 การแกะสลักผักและผลไม   2(1-2) 
 Vegetable  and  Fruit  Carving 

คุณคาและโอกาสใชสอยผักและผลไมแกะสลักปอกควาน การเลือก  การ
เตรียม การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  รูปแบบวิธีการ  ข้ันตอนการแกะสลัก  
นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติการแกะสลัก ปอก  ควานผักและผลไม  เพื่อใชในการ
ประดับภาชนะใสอาหาร  รับประทานในโอกาสพิเศษ  ตลอดจนการนําไปใชใน
ลักษณะอ่ืนๆ 

 
4552106 พานดอกไมสด 2(1-2) 
 Fresh  Floral Tray  Arrangement 

คุณประโยชนของการจัดดอกไมสด  การเลือก  การเตรียม การใชและการดู
และรักษาวัสดุอุปกรณ  หลักการ  วิธีการ  และข้ันตอนของการจัดพานดอกไมสด
แบบตาง ๆ การนําหลักศิลปะมาใชออกแบบจัดพานดอกไมสด  เพื่อใชในงาน
ประเพณีนิยมและโอกาสพิเศษ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา     น(ท-ป) 
 

4552107 พวงมาลัยดอกไมสด      3(2-2) 
 Fresh  Floral  Garland  Arrangement  

ความหมาย  คุณคา  และรูปแบบของพวงมาลัยดอกไมสด  การเลือก  การ
เตรียม การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณรอยมาลัย     ดอกไมสด  วิธีการและ
ข้ันตอนการรอย  ฝกปฏิบัติการรอยมาลัยซีก  มาลัยกลม  มาลัยลูกเดือย  มาลัย
สามเหล่ียม  มาลัยแบน  เคร่ืองแตงตัวมาลัย 

 
4552108 หลักการจัดดอกไมและไมประดับ       3(2-2) 
  Flower Arrangement and Ornamental  Plants 

วัตถุประสงค      รูปแบบพ้ืนฐานของการจัดดอกไมและไมประดับ    ชนิด  
ลักษณะ  และประเภทของดอกและใบท่ีใชในการจัดดอกไมและตกแตงไมประดับ
การเลือกซ้ือและการดูแลรักษาดอกไมและไมประดับ    วัสดุและอุปกรณในการจัด
ดอกไมและการตกแตงไมประดับเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการจัดดอกไมและตกแตงไม
ประดับองคประกอ บ  และหลักการออกแบบที่ใชในการจัดดอกไมและการตกแตง
ไมประดับ  บทเรียนพื้นฐานในการจัดดอกไมแบบนานาชาติ  ท้ังแบบวิจิตรศิลปและ
แบบประณีตศิลปการวิเคราะหการจัดดอกไมและตกแตงไมประดับในรูปแบบตาง ๆ 

 
4552201 การประดิษฐดอกไมเทียม 3(2-2) 
 Artificial  Flowers 

คุณประโยชนของดอกไมเทียม  การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ     ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐดอกไมเทียม    เพื่อนําไปใชใน
โอกาสตาง  ๆ ฝกปฏิบัติการ  โดยนําวัสดุในทองถ่ิน เชน  ผา  กระดาษ  เกล็ดปลา  
เปลือกหอย  ใบไมข้ีผ้ึง  ขนมปง ฯลฯ  มาใชในการออกแบบและประดิษฐดอกไม
เทียม 
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4552202 การจัดดอกไมเทียม      2(1-2) 
 Artificial  Floral  Arrangement 

จุดมุงหมาย  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ     ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมเทียมฝกปฏิบัติการเตรียมดอกไม  ใบไม  กิ่ง
ไม  และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมกอนจัด  ฝกจัดดอกไมและใบไมเทียมจน
สามารถนําไปใชได 

 
4552203 การประดิษฐใบไมเทียม   2(1-2) 
 Artificial  Leaf 

จุดมุงหมายของการประดิษฐใบไมเทียม  การเลือก การเตรียม การใชและ
การดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐใบไมเทียมท้ังเลียนแบบจาก
ธรรมชาติและแบบสรางสรรค  ปฏิบัติการประดิษฐใบไมเทียม และสวนตาง ๆ ของ
ใบไมเทียมตลอดจนสามารถจัดเปนชอ กอ และตน  เพื่อนําไปใชสอยอยางเหมาะสม 

 
4552204 การจัดใบไมเทียม    2(1-2) 
 Artificial  Leaf  Arrangement 

จุดมุงหมาย     รูปแบบ    การเลือก    การเตรียม     การใชและการดูแลวัสดุ
อุปกรณ ข้ันตอนและวิธีการจัดใบไมเทียม   ฝกออกแบบรูปทรงการจัด  เทคนิคการ
ปรับปรุง ซอมแซมใบไมเทียมลักษณะตาง ๆ ใหอยูในสภาพท่ีดีกอนจัด  และ
ปฏิบัติการจัดใบไมเทียมตามธรรมชาติ  รูปทรงตาง ๆ แบบสรางสรรค  รูปทรงอิสระ
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันและในโอกาสพิเศษ 
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4552401 การเขียนลวดลาย 2(1-2) 
 Painting 

คุณคาและโอกาสใชสอย  งานเขียนลวดลายบนวัสดุ  การเลือก การเตรียม 
การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  รูปแบบและข้ันตอน  เทคนิคการเขียน
ลวดลาย  วัสดุเคร่ืองใชตาง ๆ เชน ผา  กระจก  กระดาษ  ไม  กระเบ้ือง ฯลฯ  ฝก
ออกแบบลวดลายและปฏิบัติใหเกิดความชํานาญ 

 
4552402 การประดิษฐตุกตา 2(1-2) 
 Doll 

การออกแบบ     การสรางแบบ     ขยายแบบ     การใชวัสดุในการประดิษฐ
ตุกตารูปแบบตาง ๆ ฝกปฏิบัติการประดิษฐตุกตาจากวัสดุตาง ๆ เชน ผา  เปลือก
ขาวโพด  เปลือกหอย  โสน  ฯลฯ 

 
4552403 การประดิษฐผลิตภัณฑจากใยพืช    2(1-2) 
 Plant  Fiber  Craft 

การเลือก     การเตรียม     การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ     การ
ประดิษฐ ผลิตภัณฑจากใยพืช  เชน    กลวย    กก    กานผักตบชวา    ปอ    ปาน
ศรนารายณ  ใบลาน  ใบพอ  รกมะพราว  นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติประดิษฐพืชให
เปนของใชเคร่ืองประดับหรือของชํารวย 

 

4552404 การหอของขวัญ    2(1-2) 
 Gift  Wrapping 

ความสําคัญ  จุดมุงหมาย  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการหอของขวัญ เชน  กลอง  กระเชา  
กระจาด โถ  ขวด ฯลฯ  ฝกออกแบบและปฏิบัติการหอของขวัญเพื่อนําไปใชใน
โอกาสตาง ๆ 
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4552405 งานถัก  งานสานและงานทอ 2(1-2) 
 Knitting  and  Weaving 

ความรูพื้นฐาน   หลักการอานแบบ  เขียนแบบ  และออกแบบงานถัก  งาน
สาน และงานทอ  การใช การซอมแซม  และการเก็บรักษา  เคร่ืองมือ  วัสดุท่ีใชแตละ
งาน  การฝกปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ 

 
4552501 การประดิษฐดอกไมเทียมเพื่อการอุตสาหกรรม 2(1-2) 
 Artificial  Flowers  for  Commercial 

การออกแบบ   การประดิษฐดอกไม เ ทียม   การเตรียมวัสดุ อุปกรณ  
กระบวนการผลิตใหไดปริมาณมากในเวลาจํากัด  การเก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย  
การพัฒนาผลิต-ภัณฑใหดียิ่งข้ึน 

 
4552801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 1        2(90) 
 Preparation  for  Professional  Experience  in  Handicrafts 1 

การเลือก การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ การประดิษฐ  
ผลิต-ภัณฑจากใยพืช  เชน  กลวย  กก  กานผักตบชวา  ปอ  ปานศรนารายณ  ใบลาน  
ใบพอ   รกมะพราว   นําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติ   ประดิษฐพืชให เปนของใช
เคร่ืองประดับหรือของชํารวย 

 
4552802 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 1    3(270) 
 Field  Experience  in  Handicrafts 1 

ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐในสถานประกอบการ  และใหมีการ
ปฐมนิเทศ  ติดตามผล  และปจฉิมนิเทศ 
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4552901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 1 3(2-2) 
 Individual  Study  in  Handicraft 1 

เสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐตามความสนใจพิเศษ  จาก
รายวิชาท่ีเคยศึกษามา  เพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงกวางขวางขึ้นเฉพาะเร่ืองภายใต
คําปรึกษาของอาจารย  และผูเกี่ยวของ  การเสนอผลงานเพื่อประเมินผลและปจฉิม
นิเทศ 

 
4553101 การจัดดอกไมแบบญ่ีปุน 2(1-2) 
 Floral  Arrangement  in  Japanese  Style   

คุณคาของดอกไม  รูปแบบการจัดดอกไมแบบญ่ีปุน  การเลือก  การเตรียม  
การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม  การออกแบบจัดดอกไมให
เหมาะสมกับโอกาสพิเศษ  หลักการวิธีการและข้ันตอนการจัด  สามารถจัดดอกไม
แบบธรรมชาติ  แบบญ่ีปุน  เพื่อใชในชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ 

 
4553102 การจัดดอกไมแบบตะวันตก       2(1-2) 
 Floral  Arrangement  in  Western  Style 

คุณคาของดอกไม  รูปแบบการจัดดอกไมแบบตะวันตก  การเลือก  การ
เตรียมการใช   และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ   ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมแบบ
ตะวันตก   ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไมแบบตะวันตก   เพื่อใชใน
ชีวิตประจําวันและโอกาสพิเศษ 
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4553103 การจัดดอกไมในงานพิธีมงคลสมรส 3(2-2) 
 Floral  Arrangement  for  Wedding  Ceremonies 

ความเปนมา  คุณประโยชนและวัฒนธรรมการจัดดอกไมในงานพิธีมงคล
สมรส   การเลือก  การเตรียม การใช  และการดูแลรักษา  วัสดุอุปกรณ วิธีการและ
ข้ันตอนการประดิษฐมาลัยบาว-สาว  ชอดอกไมติดผม  ติดเส้ือ  ดอกไมชํารวย  พาน
รับน้ําพระพุทธมนต  ดอกไมบูชาพระ  ขันหมาก  ขันหม้ัน  พานเชิญขันหมาก  
กระทงไหว  ดอกไมประดับตกแตงสถานท่ี  เกณฑการตัดสินใจเลือกแบบ  ออกแบบ
จัดดอกไมเพื่อให    เหมาะสมกับงานพิธีของแตละบุคคล  ฝกปฏิบัติจัดดอกไมในงาน
พิธีสมรสจนสามารถนําไปใชได 

 
4553104 การจัดดอกไมในงานพิธีอวมงคล 3(2-2) 
 Floral  Arrangement  for  Funeral  Ceremonies 

จุดมุงหมาย  วัฒนธรรมในการจัดดอกไมในงานพิธีงานศพ  การออกแบบ  
การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัด
ดอกไมในพิธีงานศพ  เชน  ดอกไมบูชาพระ  ดอกไมถวายพระ  ดอกไมบูชาและ
ประดับหีบศพ  กรอบรูป  เมรุ  ดอกไมจันทน  และพวงมาลัย  ฝกออกแบบ เลือก
แบบและปฏิบัติในพิธีงานศพจริงได 

 
4553105 งานใบตองเทียม    3(2-2) 
 Artificial  Banana  Leaf  Craft 

รูปแบบผลิตภัณฑงานใบตองเทียม  การเลือก  การเตรียม  การใช และการดู
ละรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐงานใบตองเทียมเพ่ือใชในโอกาส
ตาง ๆ เชน  กระทงใสดอกไม  แจกัน  พาน  ผอบ  โถ  ซอง  บายศรี ฯลฯ  ฝก
ออกแบบและปฏิบัติงานใบตองเทียม 
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4553106 พานดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
 Advanced  Fresh  Floral  Arrangement 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม การใช  และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ    ข้ันตอนและวิธีการจัดพานดอกไมสดแบบวิจิตรบรรจง     ท่ีประณีต 
ซับซอน  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไมสดเพื่อบูชาพระ  ขันหม้ัน  
ขันหมาก  พานเชิญขันหมาก  พานรับน้ําพระพุทธมนต ฯลฯ  เพื่อใชในประเพณีนิยม
และโอกาสพิเศษ 

 
4553107 พวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
 Advanced  Fresh  Garland  Arrangement 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ    ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมสดแบบวิจิตรพิศดาร
รูปทรงและลวดลายยากข้ึน  ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐพวงมาลัยดอกไม
สดแบบวิจิตรศิลป  ประณีตซับซอนข้ึน  เพื่อใชในโอกาสพิเศษ 

 
4553108 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 
 Floral  Hanging  Arrangement  in  Applied  Arts  Style 

คุณคา  ประโยชน  และโอกาสท่ีใชเคร่ืองแขวนไทย  ดอกไมสดแบบ
ประยุกตศิลป  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาอุปกรณการประดิษฐ
เคร่ืองแขวนไทย  ดอกไมสดแบบประยุกตศิลป  ฝกปฏิบัติการประดิษฐสวนตาง ๆ 
ของเคร่ืองแขวน    การแตงตัวเคร่ืองแขวน  เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ  อยาง
เหมาะสม 

 
4553109 การแกะสลักผัก    3(2-2) 
 Vegetable  Carving 

รูปแบบ  วัฒนธรรมไทย  ท่ีมาแหงงานประณีตศิลป  การแกะสลักผัก  การ
เลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการ
แกะสลักผัก  การฝกออกแบบและแกะสลักผักเพื่อนําไปใชประดับภาชนะใสอาหาร  
ประดับโตะ  และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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4553110 การปอกควานและการแกะสลักผลไม    3(2-2) 
 Fruit  Carving 

รูปแบบวัฒนธรรมไทย  ท่ีมาแหงงานประณีตศิลป  การปอกควาน  และ
แกะสลักผลไม  การเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  
วิธีการและข้ันตอนการปอกควานและแกะสลักผลไม  ฝกออกแบบและปฏิบัติการ
ปอกควานแกะสลักผลไมตามแบบโบราณ  และแบบสรางสรรค  เพื่อนําไปใชตาม
ความเหมาะสม 

 
4553111 การจัดพวงมาลา 2(1-2) 
 Wreth 

ความเปนมา  คุณประโยชน  รูปแบบของพวงมาลา  การออกแบบ  การเลือก  
การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดพวงมาลา  
ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดพวงมาลา  เพื่อใชใหเหมาะสมกับ
บุคคล 

 
4553112 การจัดชอดอกไม    2(1-2) 
 Bouqet 

ความเปนมา  คุณประโยชน  รูปแบบของชอดอกไม  การออกแบบ  การ
เลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอน  และวิธีการจัดชอ
ดอกไม  ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดชอดอกไมเพื่อใชใน
โอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

 
4553113 การจัดกระเชาดอกไม    2(1-2) 
 Flower  Arrangement  in  Basket 

ความเปนมา  คุณประโยชน  รูปแบบของกระเชาดอกไม  ข้ันตอนและ
วิธีการจัดดอกไม  ฝกใชหลักศิลปะในการออกแบบและปฏิบัติการจัดกระเชาดอกไม  
เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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4553201 การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ 3(2-2) 
 Artificial  Flowers  in  Natural  Styles 

คุณคาของการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ  การเลือก  การเตรียม  
การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณในการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ  
รูปแบบ    วิธีการข้ันตอนการประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติ    ฝกปฏิบัติการ
ประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาติชนิดตาง ๆ เลียนแบบธรรมชาติ  เชน  ดอกไม  
กลีบลา  กลีบซอน  และดอกทรงกรวย  ตลอดจนสวนประกอบตาง ๆ ของดอก  ใบ  
และชอ  เพื่อนําไปใชใหเหมาะสมกับโอกาส 

 
4553202 การจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค 2(1-2) 
 Creative  Artificial  Floral  Arrangement 

จุดมุงหมาย รูปแบบ การเลือก การเตรียม  การใชและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  
ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมเทียมแบบสรางสรรค ฝกปฏิบัติการเตรียมการปรับปรุง  
แกไขดอกไม ใบไม  กิ่งไม ฯลฯ ใหอยูในสภาพเรียบรอยกอนนําไปจัด    ฝกจัด
ดอกไมเทียมแบบและรูปทรงตาง ๆ ตลอดจนแบบอิสระท่ีสรางสรรคเองได  เพื่อ
นําไปใชในโอกาสพิเศษ 

 
4553301 การทําดอกไมแหง    2(1-2) 
 Dry  Flower  Making 

ศึกษาการคนควาทดลองในการทําดอกไมสด   ใหเปนดอกไมแหงท่ีสวยคง 
รูปลักษณ สีสันไวมากท่ีสุด  ใชประโยชนไดนาน   โดยวิธีธรรมชาติ     และการใช
เทคโนโลยี การเลือก การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและ
วิธีการทําดอกไมแหง   ปฏิบัติการคนควาทดลอง          ภายใตการนิเทศของอาจารย  
การนําเสนอผลงานการวิเคราะหปญหาท่ีพบเพื่อเปนแนวทางในการคนควาทดลอง
ตอไป 
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4553302 การจัดดอกไมแหง    2(1-2) 
 Dry  Floral  Arrangement 

คุณคาการจัดดอกไมแหงแบบเบ้ืองตน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การ
ใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมแหงแบบเบื้องตน  
เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ  และเพื่อการจําหนาย  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัด
ดอกไมแหงแบบเบ้ืองตน 

 
4553401 การประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก 2(1-2) 
 Children’s  Toy  Making 

ประโยชนของของเลนสําหรับเด็ก  องคประกอบท่ีตองพิจารณาในการ
ประดิษฐของเลนสําหรับเด็ก   ออกแบบและประดิษฐของเลนท่ีใชการไดดีมีความ
เหมาะสมกับการพัฒนาการของเด็กทุกเพศ ทุกวัย 

 
4553402 งานประดิษฐสําหรับผูสูงอายุ 2(1-2) 
 Craft  for  the  Elderly 

ความสําคัญและความจําเปนในการใชเวลาวางของผูสูงอายุ  ประเภทของ
งานอดิเรก  งานประดิษฐจากวัสดุตาง ๆ เชน  ผา  ไหม  ริบบ้ิน  เชือก  ขวด  กระดาษ  
ฯลฯ  ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐของใช  ของเลน  ของชํารวย  และ
เคร่ืองประดับจากวัสดุตาง ๆ ใหเหมาะกับเพศและวัย 

 
4553403 เคร่ืองหอม  2(1-2) 
 Perfume 

ความเปนมา คุณประโยชนของเคร่ืองหอมท่ีใชในชีวิตประจําวัน    การเลือก   
การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ   ข้ันตอนและวิธีการทําเคร่ืองหอม  
ฝกปฏิบัติและคนควาทดลองเพ่ือสรางสรรคผลงาน 
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4553404 บุหงา    2(1-2) 
 Pot  Pourri 

ความเปนมา คุณประโยชนของบุหงา ชนิดของพืชท่ีนํามาทําบุหงา         เชน   
ไมหอม  สมุนไพร  เคร่ืองเทศ ฯลฯ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการทําบุหงา  ฝกออกแบบปฏิบัติทําบุหงาสด  
บุหงาแหง  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ  

 
4553405 ของชํารวย 2(1-2) 
 Souvenir 

ความเปนมา คุณประโยชนของของชํารวย รูปแบบ     การเลือก    การเตรียม  
 การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ ข้ันตอนและวิธีการประดิษฐของชํารวย เพื่อ
ใชในโอกาสตาง ๆ  

 
4553406 ศิลปะการปน 2(1-2) 
 Sculpture  Arts 

จุดมุงหมาย คุณประโยชนของผลิตภัณฑงานปนจากวัสดุประเภทแปง   เชน  
แปงขาวเหนียว  แปงขนมปง  สบู  ดินเหนียว  เยื่อกระดาษ ฯลฯ  การเลือก  การ
เตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการปน  ผลิตภัณฑงานปน  ฝกออกแบบ
และนําหลักศิลปะมาปนเปนรูปทรงตาง ๆ เชน  ตุกตุนตุกตา  ดอกไม  ผัก  ผลไม 
อาหาร ฯลฯ  เพื่อนําไปใชเปนของเลน  ของใช  เคร่ืองประดับและของชํารวย 

 
4553407 งานประดิษฐท่ัวไป 2(1-2) 
 Crafts 

จุดมุงหมาย  คุณประโยชนรูปแบบงานประดิษฐท่ัวไป  การออกแบบ  การ
เลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการ
ประดิษฐผลิตภัณฑตาง ๆ ของใชของชํารวย  ของเลน  เคร่ืองประดับ  จากวัสดุท่ีมีอยู
ในทองถ่ินและวัสดุเหลือใชเกิดประโยชนสูงสุดมีคุณคาทางศิลปะ  การฝกคิดตนทุน
และราคาจําหนาย  การจัดนิทรรศการ 
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4553801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 3     2(90) 
 Preparation for  Professional  Experience  in  Handicrafts 3 

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ โดยศึกษาจากส่ือ
ตาง ๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริง และ/หรือศึกษาจากประสบการณตรงโดยการ
ทัศนศึกษา  เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณวิชาชีพ  และฝกปฏิบัติจริง
ในสถานศึกษา 

 
4554101 การจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป 2(1-2) 
 Floral  Arrangement  in  Applied  Arts  Style 

ความหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบและวิธีการจัดดอกไมแบบประยุกตศิลป  
การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัด
ดอกไมแบบประยุกตศิลป  โดยการผสมผสานระหวางแบบไทย  แบบตะวันออกและ
แบบตะวันตก  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดท้ังแบบธรรมดา  และแบบพิธีการเพื่อ
ใชในโอกาสตาง ๆ  

 
4554102 การจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบท 3(2-2) 
 Floral  Arrangement  for  Buddhist  Ordinations 

ความเปนมา   คุณประโยชนและวัฒนธรรมการจัดดอกไมในงานพิธี
อุปสมบท  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐดอกไมบูชาพระรัตนตรัย    กรวยอุปชฌาย  พุมคู  
สวนดอกไมคลุมไตร  พานดอกไมธูปเทียน  ดอกไมถวายพระ  ดอกไมอธิษฐาน  
เกณฑการตัดสินใจในการเลือกแบบ  การออกแบบจัดดอกไมเพื่อใหเหมาะสมกับ
งานพิธีของแตละบุคคล  ฝกปฏิบัติการจัดดอกไมในงานพิธีอุปสมบทจนสามารถ
นําไปใชได 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 
4554103 พานดอกไมเทียม 3(2-2) 
 Artificial  Floral  Tray  Arrangement 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดพานดอกไมเทียมแบบเบ้ืองตน  ฝกออกแบบ และ
ปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมแบบเบ้ืองตน  จากวัสดุตาง ๆ เพื่อใหใชไดใน
ระยะเวลายาวนานในสถานท่ีและโอกาสท่ีเหมาะสม 

 
4554104 พวงมาลัยดอกไมเทียม 3(2-2) 
 Artificial  Garland 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  วิธีการและขั้นตอนการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมเทียม  ฝกออกแบบและ
ปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม  รูปทรงและลวดลายเบ้ืองตน  ประดิษฐเคร่ือง
แตงตัว และการแตงตัวมาลัย  เพื่อใชในโอกาสตาง ๆ   

 
4554105 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประยุกตศิลป 3(2-2) 
 Artificial  Floral  Hanging  in  Applied  Arts  Style 

ความเปนมาและคุณประโยชนของเครื่องแขวนไทยดอกไมเทียมแบบ
ประยุกตศิลป  รูปแบบ การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลวัสดุอุปกรณวิธีการ
และข้ันตอนการประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ การแตงตัว  ฝกการออกแบบ  และ
ประดิษฐเคร่ืองแขวนไทย  ดอกไมเทียมแบบประยุกตเพื่อใชในโอกาสตาง ๆ  

 
4554106 การแกะสลักวัสดุเนื้อออน 2(1-2) 
 Soft  Material  Carving 

คุณประโยชน  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ
ในการแกะสลักวัสดุเนื้อออน       รูปแบบ        วิธีการและข้ันตอนการแกะสลักวัสดุ
เนื้อออน  การนําหลักศิลปะมาใชในการแกะสลักหยวก  เทียน  สบู  วุน ไมเนื้อออน   
ฯลฯ  เพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 
4554107 พานดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป    3(2-2) 
 Advanced  Artificial 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดพานดอกไมเทียมแบบวิจิตรบรรจงประณีต  ซับซอน  
ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมแบบวิจิตรพิศดารจากวัสดุตาง ๆ 
เพื่อใหใชประโยชนไดในระยะเวลายาวนาน 

 
4554108 พวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตรศิลป 3(2-2) 
 Advanced  Artificial  Garland 

คุณประโยชน  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใช และการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐพวงมาลัยดอกไมเทียมแบบวิจิตร
บรรจงประณีตซับซอน ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยมาลัยดอกไมเทียม รูปทรง
และลวดลายท่ีประณีต  วิจิตรพิศดาร  การประดิษฐเคร่ืองแตงตัวมาลัย  เพ่ือนําไปใช
ในโอกาสที่เหมาะสม 

 
4554109 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมสดแบบประณีตศิลป     3(2-2) 
 Advanced  Fresh  Floral  Hanging  Arrangement 

คุณคา  ประโยชน  โอกาสใชสอย  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแล
รักษา  วัสดุอุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการประดิษฐเคร่ืองแขวนไทยแบบประณีต
ศิลปอยางวิจิตรพิศดาร  ฝกออกแบบและปฏิบัติการรอยและแตงตัว  เคร่ืองแขวนไทย
แบบประณีตศิลป  เพื่อใชในโอกาสพิเศษ 

 
4554110 เคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป 3(2-2) 
 Advanced  Artificial   Floral  Hanging  Arrangement  

ความเปนมาและคุณประโยชนของเคร่ืองแขวนไทย ดอกไมเทียมแบบ     
ประณีตศิลป  การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  วิธีการ
และข้ันตอนการประดิษฐสวนประกอบตาง ๆ  การแตงตัว  ฝกการออกแบบและ
ประดิษฐเคร่ืองแขวนไทยดอกไมเทียมแบบประณีตศิลป เพื่อใชในโอกาสพิเศษ 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 

4554111 ผลิตภัณฑจากเทียน        2(1-2) 
  Candle’s   Products 

คุณประโยชน  ประวัติความเปนมา  ศึกษาชนิดและคุณสมบัติ  กรรมวิธีการ
ผลิต  การใชเคร่ืองมือ  ฝกปฏิบัติการออกแบบการผลิตเทียน  สวนผสม  และผลิต
ผลงานจากเทียน ควบคุมคุณภาพ  การดูแลรักษาผลิตภัณฑ   การคิดตนทุนกําไร  การ
บรรจุหีบหอ 

 
4554301 เทคนิคการทําดอกไมแหง    2(1-2) 
 Techniques  in  Dry  Flower  Making 

ศึกษาคนควาทดลองในการทําดอกไม – ใบไมสด  ใหเปนดอกไม – ใบไม
แหง  ท่ีสวยคงรูปลักษณ  สีสันไวมากท่ีสุด  ใชประโยชนไดนาน  โดยวิธีธรรมชาติ
และการใชเทคโนโลยีสูงข้ึน  การเลือก  การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการทําดอกไม – ใบไมแหงใหไดผลดียิ่งข้ึน หาวิธีการ
แกปญหาท่ีพบจากการคนควา  ทดลอง เพื่อนําไปใชประโยชนใหไดผลดี  ปฏิบัติการ
คนควาทดลองภายใตการนิเทศของอาจารย  การนําเสนอผลงานและประเมินผลงาน 
 

4554302 การจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค 2(1-2) 
 Creative  Dry  Floral  Arrangement 

คุณคาการจัดดอกไมแหง  รูปแบบ  การเลือก  การเตรียม  การใชและการ
ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการจัดดอกไมแหงแบบเปนพิธีการและแบบ
สรางสรรค  ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดดอกไมแหงแบบสรางสรรค  เพื่อใชใน
โอกาสตางๆ  

 
4554303 การบรรจุหีบหองานศิลปประดิษฐ 2(1-2) 
 Packaging 

จุดมุงหมาย  ความสําคัญ  รูปแบบ  การเลือก การเตรียม การใชและการดูแล
รักษาวัสดุอุปกรณ  ข้ันตอนและวิธีการบรรจุหีบหอใหสวยงาม  ปลอดภัยเพิ่มคุณคา
จูงใจผูบริโภค  เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการจัดจําหนาย และการขนสง 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 
 

4554401 ศิลปะการพับผา    2(1-2) 
 Cloth  Folding 

คุณประโยชนของการพับผาเช็ดมือ  ผาเช็ดหนา  ผาขนหนูเปนรูปทรงตาง ๆ 
ในอดีตและปจจุบัน  การเลือก  การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  
หลักการและวิธีการพับผาแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวันและโอกาสตาง ๆ 
เชน  การพับผาเช็ดมือบนโตะอาหาร การพับผาเปนของชํารวย  ของใชประดับ
ตกแตง  ฝกปฏิบัติจนสามารถนําไปใชได 

 
4554402 เคร่ืองหอมและของชํารวย 2(1-2) 
 Perfume  and  Souvenir 

ความเปนมา  คุณประโยชน  เคร่ืองหอม  และของชํารวยชนิดตาง ๆ การ
เลือก  การเตรียม การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ  การปรุง  อบ  รํ่าเคร่ืองหอม  
และการประดิษฐของชํารวยตาง ๆ ใหเหมาะสมกับโอกาส 

 
4554403 การประดิษฐตุกตาไทย 2(1-2) 
 Thai  Dolls 

ความเปนมา คุณประโยชน  การออกแบบ  การเลือก  การเตรียม การใชและ
การดูแลวัสดุอุปกรณในการทําตุกตาไทย       ศึกษาวัฒนธรรมการแตงกายไทยสมัย
ตาง ๆ    ขาราชสํานัก  บุคคลสามัญ  การแตงกายแบบนาฎศิลปไทย ฯลฯ  ออกแบบ
อิริยาบทและกิจกรรมใหเหมาะสม  ฝกออกแบบและปฏิบัติการประดิษฐตุกตาไทย 

 
4554404 การเขียนลวดลายบนผา 2(1-2) 
 Batik  Painting 

จุดมุงหมาย  คุณประโยชนของการเขียนลวดลายบนผาดวยสีเขียนผาชนิด
ตาง ๆ เชน สีน้ํามัน  สีอะครีลิก  รูปแบบ การเลือก  การเตรียม  การใชและการดูแล
รักษาวัสดุ  อุปกรณ  วิธีการและข้ันตอนการเขียนลวดลายบนผา  ฝกออกแบบและ
ปฏิบัติการเขียนลวดลายบนผา  เพื่อใชเปนของใช  เคร่ืองประดับ  และของท่ีละลึก 
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 รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป) 
 

4554501 งานประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม                   
3(2-2) 
  Crafts’ Products for Commercial 

การออกแบบผลิตภัณฑงานศิลปประดิษฐเพื่อการอุตสาหกรรม การเลือก 
การเตรียม  การใชและการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการผลิต  กระบวนการผลิต  การ
เก็บรักษาเพื่อรอการจําหนาย  กระบวนการจําหนาย   การพัฒนารูปแบบใหเหมาะสม
กับความตองการของตลาด 

 
4554801 การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 3 5(450) 
 Field  Experience  in  Handicrafts 3 

การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ  โดยการสงนักศึกษาไปฝกงาน
ตามสถานประกอบการงานวิชาชีพศิลปประดิษฐ 450  ช่ัวโมง  การประเมินผลของ
เจาของ   กิจการ  การพิจารณาผลการประเมินโดยอาจารยนิเทศก 

 
4554901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3 3(2-2) 
 Individual  Study  in  Handicrarts 3 

ใหผูเรียนเสนอโครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐตามความสนใจพิเศษ
เพื่อศึกษาคนควาทดลองใหมีความรูอยางกวางขวาง และลึกซ้ึงเฉพาะเร่ือง  โดยไดรับ
คําแนะนํา  และอยูภายใตการนิเทศอยางใกลชิดของอาจารยและผูเกี่ยวของ  การเสนอ
ผลงานเพ่ือประเมินผลและปจฉิมนิเทศ 

 
4554902 ปญหาพิเศษเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1-2) 
 Special  Problems  in  Handicrafts 

ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงท่ีเรียนดวยการทําวิจัย  เพื่อหาแนว
การปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ภายใตคําแนะนําของอาจารย  การเสนอรายงานการ
วิจัยตออาจารยและผูเกี่ยวของ 
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รหัส ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป) 

 
4554903 สัมมนาเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ    1(1-0) 
 Seminar  in  Handicrafts 

คนควาเอกสารงานวิจัย  ขาวสาร  บทความ  บทสรุปวิเคราะห  และปญหา
ปจจุบันท่ีเกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ  เพื่อนํามาจัดสัมมนา  การฝกดําเนินการจัด
สัมมนา  เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา 

 
4554904 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงศิลปประดิษฐ 2(1-2) 
 Experimental  Research  in  Handicrafts 

การนําเทคโนโลยีตาง ๆ  มาทดลองเพ่ือประดิษฐผลิตภัณฑใหม ๆ   หรือเพ่ือ 
ปรับปรุงผลิตภัณฑในแขนงศิลปประดิษฐใหไดผลดียิ่งข้ึน 

 
4554905 งานประดิษฐจากเทียน 2(1-2) 
 Candle  Craft 

คุณประโยชนของเทียน  การเลือก  การผสมพาราฟนกับสวนผสมอ่ืน ๆ การ
แกะสลัก  การทําพิมพหลอดวยลวดลาย  การหลอเทียน  และการทําเทียนในรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชในโอกาสตาง ๆ  

 



 476

หมูวิชาสิ่งทอ   
 (456) 

 
 
 
 หมูวิชาส่ิงทอ  ซ่ึงอยูในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร  ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี ้
 
  1.   วิทยาศาสตรส่ิงทอ                            (456-1--) 

 2.   การออกแบบส่ิงทอ                            (456-2--) 
  3.   การทอ                             (456-3--) 

 4.   การแปรรูปส่ิงทอ                            (456-4--) 
 5.                               (456-5--) 

6.                               (456-6--) 
7.                               (456-7--) 
8.   การฝกประสบการณวิชาชีพ                           (456-8--) 
9.  โครงการพิเศษ   ปญหาพเิศษ   วิทยานพินธ   
     โครงการศึกษาเอกเทศ     การสัมมนา   และการวิจัย           (456-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 477

หมูวิชาสิ่งทอ  (456) 
 

รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4561101 -   ส่ิงทอ  1 2(1-2) 

4561102 3151716 ส่ิงทอ 2 2(2-0) 

4561201 3151702 การออกแบบลายทอ 2(1-2) 

4561203 - ทฤษฎีสีสําหรับส่ิงทอ 2(1-2) 
4561301 3151715 การทอ 1 2(1-2) 
4562101 - เคมีส่ิงทอ 1 2(1-2) 
4562102 3152713 เคมีส่ิงทอ 2 2(1-2) 
4562103 - การยอมใหเกดิลวดลาย 3(2-2) 
4562113 - การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ 2(1-2) 
4562201 - การออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ 2(1-2) 
4562301 - การทอเส่ือ 2(1-2) 
4562302 - การทอ 2 2(1-2) 
4562401 3152708 การปกและการถักดวยมือ 2(1-2) 
4562402 3152706 ผลิตภัณฑเศษผา 2(1-2) 
4562403 3152708 การพิมพผา 2(1-2) 
4562404 3152709 การปกจักร 2(1-2) 
4562406 3152710 การเย็บปกดวยมือและจักร 2(1-2) 
4562407 - การประดิษฐส่ิงทอ 1 2(1-2) 
4562408 3152719 การประดิษฐส่ิงทอ 2 2(1-2) 
4562409 3152720 การประดิษฐดอกไมจากผา 2(1-2) 
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รหัสวิชา 

รหัสใหม รหัสเกา 

ชื่อวิชา น (ท-ป) 

4562410 3154721 อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย 3(2-2) 

4562801 - การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 1 2(90) 

4562802 -  การฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 1 3(270) 

4562901 - โครงงานดานส่ิงทอ 2(1-2) 
4563101 - เคมีส่ิงทอ 3 2(1-2) 
4563102 - เคมีส่ิงทอ 4 2(1-2) 
4563103 - การทดสอบคุณภาพส่ิงทอ 2(1-2) 
4563201 3101104 การออกแบบบรรจุภัณฑส่ิงทอ 2(1-2) 
4563301 3101107 การทอ 3 2(1-2) 
4563302 - การถัก 1 2(1-2) 
4563303 3113201 การถัก 2 2(1-2) 
4563401 - การจัดและการบริหารงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 2(2-0) 
4563402 3113902 การพัฒนาหัตถกรรมผาพื้นบาน 2(1-2) 
4564101 3113903 พัฒนาการดานส่ิงทอ 2(2-0) 
4564102  การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ 2(2-0) 
4564201  การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑส่ิงทอ 2(1-2) 
4564801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 3 2(90) 
4564802  การฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ 3 5(450) 
4564901  โครงการพิเศษเกีย่วกับส่ิงทอ 2(2-0) 
4564902  ปญหาพิเศษดานส่ิงทอ 2(1-2) 
4564903  การสัมมนาดานส่ิงทอ 2(2-0) 
4564904  การคนควาทดลองเฉพาะแขนง 

 
2(1-2) 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมูวิชา  สิ่งทอ  ( 456 ) 

 
รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 

 
4561101 ส่ิงทอ 1                                                                                                              2(1-2) 
 Textiles 1 

ชนิดและคุณสมบัติของเสนใย  กระบวนการผลิตเสนใย  ตลอดจนการ
ทดสอบคุณสมบัติของเสนใยเพื่อใหทราบลักษณะและคุณสมบัติท่ีมีผลตอการผลิต
เสนดาย    ผืนผา  และผลิตภัณฑส่ิงทอ  ปฏิบัติการทดสอบชนิดและคุณสมบัติของ
เสนใย  

 

4561102 ส่ิงทอ 2                                                                                                              2(2-0) 
 Textiles 2 

กระบวนการผลิตเสนดาย  และผืนผาดวยกรรมวิธีตาง ๆ  คุณลักษณะของ
เสนดาย และผืนผารวมท้ังอิทธิพลของการผลิตท่ีมีตอประโยชนการใชงาน  

 

4561201 การออกแบบลายทอ                                                                                           2(1-2) 
 Principles  of  Weaving  Design  

หลักเบ้ืองตนในการออกแบบลายทอ  ปฏิบัติการออกแบบลายทอ  และ
ทดลองทอจริง ตามลายท่ีคิดข้ึนโดยยอสวน  

 
4561203 ทฤษฏีสีสําหรับส่ิงทอ                                                                                         2(1-2)  
 Color  Fundamental  for  Textile  

ศึกษาทฤษฏีองคประกอบศิลปและทฤษฏีการออกแบบ  เนนหนักในเร่ือง
ทฤษฏีของสีในดานศิลปะ  อิทธิพลของสี วัสดุ และการใชสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑส่ิง
ทอ  เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑในสถานการณจริง  ฝก
วิเคราะหและเปรียบเทียบอิทธิพลของสี   วัสดุและการใชสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑส่ิงทอ  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
4561301 การทอ 1                                                                                                             2(1-2) 
 Weaving 1  

ศึกษาสวนประกอบของเครื่องทอ อุปกรณการทอและกลวิธีการทํางานของ
สวนตางๆ  การทอข้ันพื้นฐานโดยเนนโครงสรางการทอผา  ชนิด 2 , 3 และ 4   ตะกอ  
โดยใชเสนดายธรรมดาและเสนดายพิเศษ  ฝกปฏิบัติการทอผาลวดลายพ้ืนฐาน เชน 
ผาพื้น  ผาตา  ผาทาง และอ่ืน ๆ  

 
4562101 เคมีส่ิงทอ 1                                                                                                         2(1-2) 
 Textile Chemistry 1  

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณในการยอมสีธรรมชาติ  การเตรียมเสนดายหรือ
ผากอนการยอม เชน การลอกแปง  การลอกกาว  การฟอกขาว  ชนิดและคุณสมบัติ
ของสีธรรมชาติท่ีใชยอม  เชน  มะเกลือ  คราม  คร่ัง  แกนไม  เปลือกไม  ฯลฯ  ชนิด
และคุณสมบัติของ  สารชวยยอม  ฝกปฏิบัติการยอมฝายและไหมดวยสีธรรมชาติ
ชนิดตาง ๆ  

 

4562102 เคมีส่ิงทอ 2                                                                                                         2(1-2) 
 Textile Chemistry 2 

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณในการยอมแบบอุตสาหกรรม ความเปนมาของสี
สังเคราะห  ชนิดและคุณสมบัติของสีสังเคราะห  ไดแก  สีไดเร็กต (Direct)  แวต 
(Vat)      รีแอคทีฟ (Reactive)   ซัลเฟอร (Sulphure)  แอสิค (Acid)  ฯลฯ  ชนิดและ
คุณสมบัติของสารเคมีท่ีใชในกระบวนการยอม  ฝกปฏิบัติการยอมดวยสีสังเคราะห
ชนิดตาง ๆ  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 

4562103 การยอมใหเกิดลวดลาย                                                                                       3(2-2) 
 Resist  Dyeing  

ศึกษาความหมาย  ประวัติ  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  การเตรียมวัสดุอุปกรณใน
การยอมใหเกิดลวดลายท้ัง 3 แบบ  ไดแก  การมัดยอมผา (Tie – dye)  การยอมมัดหม่ี 
(Ikat)  และการยอมบาติก (Batik)   ศึกษาการออกแบบลาย  ลักษณะของลายท่ีใชใน
การยอมแตละแบบ  การเลือกสี  คุณสมบัติของสียอมท่ีใชกับวัสดุตางชนิดกัน  
ตลอดจนศึกษากรรมวิธีการยอมใหเกิดลวดลายท้ัง 3 แบบ     ฝกปฏิบัติการมัดยอมผา  
การยอมมัดหม่ี และการทําผาบาติก 

 
4562113 การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ                   2(1-2) 
  Shop  Management 

โครงสราง  องคการการดําเนินงาน  คาใชจาย  ชนิดสินคา  การตกแตง  การ
เก็บรักษาสินคาเพ่ือรอการจําหนาย  การบรรจุสินคา  การขนสงสินคา  รวมถึงการ
โฆษณาประชาสัมพันธ 

 
4562201 การออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอ                                                                            2(1-2) 
 Textile Product Design 

ศึกษาประเภทและหลักการออกแบบผลิตภัณฑส่ิงทอแบบอุตสาหกรรมและ
ฝกปฏิบัติการออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม    โดยเนนความงาม  ประโยชนใช
สอยและความตองการของตลาด     การนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑส่ิงทอระบบ
อุตสาหกรรม 

 

4562301 การทอเส่ือ                                                                                                          2(1-2) 
 Jute  Weaving  

สวนประกอบของเครื่องทอเส่ือ  หนาท่ีของสวนประกอบแตละช้ิน  การ
ออกแบบลวดลาย  การใชสีและวัสดุท่ีใชในการทอเส่ือ  ฝกปฏิบัติการทอเส่ือดวยเสน
กก   พลาสติก  หรือวัสดุท่ีมีในทองถ่ิน  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
4562302 การทอ 2                                                                                                             2(1-2) 
 Weaving 2  

ศึกษากรรมวิธีการออกแบบและเทคนิคการทอผาลวดลายพิเศษ เชน มัดหม่ี    
น้ําไหล    เกาะ    ลวง    ขิด  จก  ฯลฯ  ฝกปฏิบัติการทอพิเศษแบบตาง ๆ ดวยเคร่ือง
ทอมือ 

 
 

4562401 การปกและการถักดวยมือ                                                                                   2(1-2)  
 Hand – made Embroidery  and Lacework 

ประเภทของการปกและถักดวยมือ ปฏิบัติการปกและถักดวยมือใหเปน
ลวดลายตางๆ โดยใชผาท่ีเหมาะสมและทอไดในทองถ่ิน  

 
4562402 ผลิตภัณฑเศษผา                                                                                                2(1-2) 
 Scrap Cloth Products  

ศึกษาการออกแบบ    การสรางแบบ   เทคนิควิธีการประดิษฐเศษผาเปน
เคร่ืองใช  เคร่ืองตกแตง  ของชํารวย  เชน   ผาคลุมเตียง   หมอนอิง   ปลอกผานวม  
ผากันเปอน กระเปาผามาน ผาปูโตะ ฯลฯ ปฏิบัติการประดิษฐผลิตภัณฑจากเศษผา
ใหเปนเคร่ืองใช  เคร่ือง      ตกแตงและของชํารวย  ฯลฯ  

 
4562403 การพิมพผา                                                                                                        2(1-2)  
 Textile Printing  

กระบวนการพิมพผาชนิดตาง ๆ    การออกแบบลวดลายเพ่ือนําไปฝกปฏิบัติ   
การพิมพผาผานสกรีน (Screen)   โดยเนนทักษะความคิดสรางสรรคและประโยชน
ใชสอย 
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
4562404 การปกจักร                                                                                                         2(1-2) 
 Embroidery  of  Sewing  Machine 

อุปกรณในการปกจักร  ลักษณะของผาและดายท่ีเหมาะสมกับการปก  การ
ออกแบบการจัดวางลวดลายตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับประโยชนใชสอย  ปฏิบัติการปก
จักรดวย       ลวดลายตาง ๆ  

 
4562406 การเย็บปกดวยมือและจักร                                                                                 2(1-2) 
 Needle  and  Embroidery  by  Hand – made  and  Sewing  Machine 

เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการเย็บตะเข็บตาง ๆ  ดวยมือและจักร  การออกแบบ      
ลวดลายสําหรับการปกดวยมือและจักร  เพื่อนําไปใชประดิษฐตกแตงเคร่ืองใชให
ประณีตสวยงาม  เหมาะสมกับหนาท่ีใชสอย  ปฏิบัติการเย็บปกดวยมือและจักร  

 

4562407 การประดิษฐส่ิงทอ 1                                                                                          2(1-2) 
 Craft  Product  from  Textile I 

หลักท่ัวไปในการประดิษฐเคร่ืองใชจากผา  ปฏิบัติการประดิษฐเคร่ืองใชจาก
ผาท่ีทดไดในทองถ่ิน  เชน  ปลอกหมอน  ผาปูโตะ  ผาคลุมเตียง  กระเปาถือ   
ผาปูท่ีนอน  ฯลฯ   

 
4562408 การประดิษฐส่ิงทอ 2                                                                                          2(1-2) 
 Craft  Product  from  Textile II  

หลักท่ัวไปในการประดิษฐของชํารวยจากผา  ปฏิบัติการประดิษฐของชํารวย
จากผาท่ีทอไดในทองถ่ิน เชน   ดอกไม  ตุกตาแขวน  ซองแวนตา  ซองใสกระดาษ
ทิชชู  กระเปาใสดินสอ  กลองใสเคร่ืองประดับ  ฯลฯ  

 
4562409 การประดิษฐดอกไมจากผา                                                                                 2(1-2) 
 Cloth – Flower Making  

ผาทอมือชนิดตาง ๆ  ท่ีนํามาใชประดิษฐดอกไม  ปฏิบัติการประดิษฐดอกไม
จากผาทอมือ    โดยเนนทักษะ  ความคิดสรางสรรค  และความตองการของตลาด  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 

4562410 อุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย                                                                               3(2-2) 
 Clothing  Industry  

ศึกษาเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนในการตัดเย็บแบบอุตสาหกรรม  การ
ออกแบบ   การวางแบบ และการขยายแบบเส้ือผาอุตสาหกรรม  เชน  เส้ือผาสตรี  
เส้ือผาชาย        เส้ือผาเด็ก  ฯลฯ      เทคนิคการตัดเย็บท่ีใชในงานอุตสาหกรรมเคร่ือง 
แตงกาย   การควบคุมคุณภาพ   ข้ันตอนการผลิต     การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
และการบรรจุหีบหอ  ฝกปฏิบัติการผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองแตงกาย  
 

4562801         การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีส่ิงทอ 1                                                             2(90) 
                       Preparation  for  Professional  Experience  in  Textile  1 

 จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ 
วิชาชีพในดานการรับรู     ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ           ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 
ส่ิงทอ 

 
4562802          การฝกประสบการณวิชาชพีส่ิงทอ  1                                                                    3(270) 
                         Field  Experience  in  Textile 

    ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนในสถานการณจริง  จัดใหมีการ
ปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของวิชาชีพส่ิงทอ  

 
4562901 โครงงานดานส่ิงทอ                                                                                            2(1-2) 
 Textile  Projects  

การคนควาทางทฤษฏี  การนําความรู  และประสบการณจากการเรียนมา
ประยุกต ใชในการทําโครงงานท่ีเกี่ยวของกับงานดานส่ิงทอ  ภายใตการแนะนํา
ควบคุมของผูสอน   รวมท้ังการเสนอผลงาน และการเขียนรายงานผลของการจัดทํา
โครงงานดานส่ิงทอ  
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
4563101    เคมีส่ิงทอ 3                                         2(1-2) 

Textile Chemistry 3 
 ศึกษาประเภทของการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมีท่ี

ใช  ตลอดจนกระบวนการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ เพื่อประโยชนใชสอยตางๆกัน เชน  
การทนยับ การกันน้ํา การฟอกนวล การกันหดของผา การเกิดขนของผา  การตกแตง
ทนไฟ ฯลฯ  ฝกปฏิบัติการตกแตงสําเร็จ     ส่ิงทออยางงาย 

 
4563102    เคมีส่ิงทอ 4                                                     2(1-2) 
            Textile Chemistry 4 

ศึกษาชนดิ    และคุณสมบัติของสารทําความสะอาด  และสารชวยทําความ
สะอาดส่ิงทอ       การดูแลรักษาผลิตภัณฑส่ิงทอ       การขจัดรอยเปอนชนิดตาง ๆ  
กระบวนการทําความสะอาด    ผลิตภัณฑท่ีใชในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
ส่ิงทอ เชน ผาท่ีใชในสถาบันโรงแรมและโรงพยาบาล  เปนตน 

 
4563103    การทดสอบคณุภาพส่ิงทอ                                                   2(1-2) 
             Textile Testing 

ศึกษาความช้ืนในบรรยากาศหองทดสอบ ความช้ืนในวัสดุส่ิงทอ  ศึกษาและ
ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของส่ิงทอท้ังทางกายภาพและทางเคมี ไดแก  การหา
ความยาว ขนาด และเกลียวของเสนดาย การวัดความสมํ่าเสมอของเสนดาย ความ
แข็งแรงของวัสดุส่ิงทอการทดสอบความคงทนของสียอมตอสภาวะตาง ๆ เชน การ
ซัก การขัดถู เหงื่อเทียม และแสงเทียม เปนตน ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณสมบัติ
ตาง ๆ ของส่ิงทอกับการใชงาน 
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รหัส        ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                              น(ท-ป) 
 
4563201    การออกแบบบรรจุภัณฑส่ิงทอ                                                 2(1-2)   

Packaging for Textile                                             
ศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการออกแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุ

ผลิต-ภัณฑ ส่ิงทอ  ดวยวัสดุชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม และ  ฝกปฏิบัติการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ      โดยคํานึงถึงความสวยงาม      ขนาด         น้ําหนัก  รูปทรง
และชนิดของผลิตภัณฑส่ิงทอ  รวมท้ังความปลอดภัยและความสะดวกในการจัด
จําหนายและการขนสง 

 
4563301    การทอ 3                                                                 2(1-2) 

Weaving 3 
ศึกษากลไกการทอดวยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม การเปดตะกอ     การสง

เสนดายพุงแบบใชกระสวยและไมใชกระสวย การกระทบเสนดายพุง การมวนผา 
การคลายเสนดายยืนศึกษาอุปกรณท่ีชวยในการทอ การเปล่ียนหลอดดาย การเดิน
และหยุดเคร่ือง การตอดายเม่ือเสนดายขาดการปองกันฟนหวีเม่ือกระสวยคาง         

 
4563302    การถัก 1                                                                    2(1-2) 

Knitting 1 
ศึกษาสวนประกอบและกลวิธีการทํางานของเคร่ืองถักแบบตาง ๆ  การถัก

ข้ันพื้นฐานการออกแบบผาถัก การคํานวณหาขนาดและนํ้าหนักของเสนดายและคา
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงสรางผาถัก ฝกปฏิบัติการถักแบบตาง ๆ  

 
4563303 การถัก 2                     2(1-2) 
  Knitting 2 

ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑผาถัก  การดัดแปลงลายผาดวยการใชแคม
บังคับมากกวา  1  ชุด  การคํานวณหาพ้ืนท่ีลายในอุปกรณควบคุมการถัก ฝก
ปฏิบัติการผลิตภัณฑผาถักชนิดตาง ๆ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 
 
4563401    การจัดและการบริหารงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ                           2(2-0) 

Organization and Management in Textile Industry 
วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดและการบริหารงาน   อุตสาหกรรม 

ส่ิงทอศึกษารูปแบบขององคกรธุรกิจอุตสาหกรรม       หลักการท่ัวไปในการจดัและ
บริหารงาน ลักษณะโครงสรางขององคกร การเงิน      การบัญชี การจัดซ้ือ หลักการ
ผลิต และการควบคุมสินคาคงคลังใหมี      ประสิทธิภาพ  การกําหนดสถานท่ีตั้ง การ
ออกแบบโรงงาน  การวางแผนการบริหารงาน  และนโยบายการประเมินผลงาน 

 
4563402 การพัฒนาหัตถกรรมผาพื้นบาน                   2(1-2) 
  Fabric and Crafts Development 

ศึกษางานหัตถกรรมผาพื้นบาน    ตลอดจนแหลงผลิต ลักษณะลายตนแบบ
พื้นบาน    การนําวัตถุดิบมาใช การใชเคร่ืองทุนแรง   กรรมวิธีการผลิต    การศึกษา
ปญหา และสงเสริมการประกอบอาชีพ  การอนุรักษและการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกจิและสังคมปจจุบัน 

 
4564101   พัฒนาการดานสิ่งทอ                                                             2(2-0)  

Development in Texlile 
ศึกษาพัฒนาการดานส่ิงทอเกี่ยวกับ   พัฒนาการของเสนใยท่ีสําคัญ 

พัฒนาการการผลิตเสนดาย การผลิตผืนผา การใหสีส่ิงทอ การตกแตงสําเร็จส่ิงทอ 
การตัดเย็บเส้ือผา การดูแลรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ ส่ิงทอ 

 
4564102    การควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑส่ิงทอ                                     2(2-0) 

Quality Control in Textile Products 
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพในงาน           อุตสาหกรรม

ส่ิงทอโดยอาศัยพื้นฐานทางสถิติมาใชประกอบ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในกรรมวิธี
ควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ รวมท้ังวิธีปฏิบัติการตรวจสอบตัวอยาง การสรางระบบ
และวิธีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 
 
4564201 การออกแบบจัดแสดงผลิตภัณฑส่ิงทอ     2(1-2) 
  Exhibition and Display Design 

 ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบและจัดแสดง
นิทรรศการแบบตาง ๆ  รวมท้ังการจัดท่ีแสดงสินคาและผลิตภัณฑส่ิงทอ (Display)   
เชน  การจัดมุมต้ังแสดง  การจัดตูโชว   การจัดหนาราน  การจัดต้ังแสดงแบบลอยตัว 
(Island Display)  การจัดแผนปาย (Board Display)  เปนตน  และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบต้ังแสดงผลิตภัณฑส่ิงทอ 
 

4564801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีส่ิงทอ 3                              2 (90) 
Preparation for Professional Experience in Textile 3 

การพัฒนาความรู เจตคติและทักษะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพส่ิงทอการศึกษา
สังเกตระบบการทํางานดานส่ิงทอ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสาะแสวงหาความรู
และประสบการณ    โดยจัดใหมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพในสถานการณและ
รูปแบบตาง ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของเกี่ยวกับวิชาชีพส่ิงทอ 

 
4564802     การฝกประสบการณวิชาชีพส่ิงทอ  3                                                          5 (450) 
             Field Experience in Textile  3 

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานส่ิงทอ  ในองคกรหรือ
หนวยงานหรือสถานประกอบธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ 
และประสบการณในวิชาชีพ 

 
4564901   โครงการพิเศษเก่ียวกับส่ิงทอ                                        2(2-0) 

Special Project in Textile 
การเสนอโครงการพิเศษเกี่ยวกับส่ิงทอ จากการนําความรู      ประสบการณ  

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อใหมีความรูลึกซ้ึงและกวางขวาง    โดยไดรับคําแนะนํา
และอยูภายใตการนิเทศของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 
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รหัส           ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                                            น(ท-ป) 
 
4564902   ปญหาพิเศษดานส่ิงทอ                                              2(1-2) 
            Special Problems in Textile 

ศึกษาคนควาปญหาใดปญหาหนึ่งเกี่ยวกับส่ิงทอดวยการทําวิจัยหรือจากการ
ทดลอง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหรือเสนอวิธีการแกไขปญหานั้นๆ 

 
4564903   การสัมมนาดานสิ่งทอ                                                2(2-0) 

Seminar in Textile 
ศึกษาปญหาหรือวิทยาการใหม ๆ ดานส่ิงทอ    ฝกปฏิบัติการคนควา

แหลงขอมูล  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลหรือปญหา    การเสนอแนว
ทางการแกไขปญหา  ในรูปแบบการสัมมนา 

 
4564904    การคนควาทดลองเฉพาะแขนง                                                2(1-2) 

Experimental Research in Textiles 
ศึกษา คนควา ทดลองเกี่ยวกับงานส่ิงทอท่ีนาสนใจ ปฏิบัติการทดลองดวย

ตนเองตามโครงการท่ีเสนอ เพื่อใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานตามกระบวนการ     
และข้ันตอนท่ีนักศึกษาคนควาภายใตการดูแลของอาจารย รวมท้ังการเสนอผลงาน
และการเขียนรายงานผลการทดลอง 
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