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1. กลุมวิชาแกน 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดัน
ของไหล และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบ
แกวงกวัดและคลื่น คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของ
สสาร ไฟฟาสถิตและไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสาร
กัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสีและการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
   Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 
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  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร 
เคมีอินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมพีื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  
เทคนิคการเตรยีมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   
การไทเทรตและอินดิเคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
BIO 1107  ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
  Fundamental  Biology 
  สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ  เซลล   เนือ้เยื่อ    การสืบพันธุและการเจริญเติบโต    
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต  การหายใจและการลาํเลียงในรางกาย     ระบบ
ประสาทและฮอรโมน  กําเนิดและวิวัฒนาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวิต   พฤติกรรมของ
สัตว    นิเวศวทิยา 
 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต    เซลล   เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุ
และการเจริญเติบโต  การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในส่ิงมีชีวิต   การหายใจและการลําเลียง
ในรางกาย  ระบบประสาทและฮอรโมน    กําเนิดและวิวัฒนาการ     พันธุกรรม      การจําแนก
ส่ิงมีชีวิต    พฤติกรรมของสัตว   นิเวศวิทยา 
 
MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ฟงกชันและกราฟ      ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยกุต อินทิกรัล 
อนุพันธและอนิทิกรัลของฟงกชันอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย 
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2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
ENV 2101 พื้นฐานทางวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม 3(2-2) 
  Environmental Science Foundation 
  ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม สมดุลในธรรมชาติ ปญหามลพิษทาง
ส่ิงแวดลอมกบัการแกไขและปองกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอมตางๆ โดยทัว่ไป และ
เนนปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภาคที่กําลังประสบอยุในสภาวะปจจบุัน การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธในระบบสิ่งแวดลอม 
 
 
 
STAT 2207 สถิติสําหรับวทิยาศาสตร 3(3-0) 
  Statistics for Sciences 
  ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชวีติประจําวนั 
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตวัแปรสุม การแจกแจง 
ความนาจะเปนแบบทวนิาม แบบปวรซอง และแบบปกติ โมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตวัอยาง 
หลักการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร การพยากรณ วิชา
นี้เนนถึงตวัอยางและแบบประยุกตของวิธีการใชเหมาะสมกับแตละวิชาเอก 
 
GHE 1102 การจัดการทรัพยากรครอบครัว 2(2-0) 
  Family Resource Management 
  ลักษณะของงานบานในอดีตและปจจุบนั การดําเนินชีวติที่มีผลตองานบาน 
คานิยม ปรัชญาและเปาหมาย ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจใชทรัพยากรของครอบครัว ทรัพยากรที่สําคญั
ในการบริหารงานบานใหสอดคลองกับการดําเนินชวีิตปจจุบัน กลวิธีและเทคโนโลยีที่สงเสริมการ
ทํางานในบานใหมีประสิทธภิาพ เชน การจัดเวลา แรงงาน และการเงิน ฝกปฏิบัติการวางแผน 
ดําเนินงานและประเมินผล-งาน 
 
NUTR 1401 โภชนาการ 2(2-0) 
  Nutrition 
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  ความสําคัญของโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู ประเภทของ
สารอาหาร หนาที่และปริมาณที่พึงไดรับ แหลงสารอาหาร กลไกการยอยและการดูดซึมอาหารและ
บริโภค นิสัย ปญหา โภชนาการในประเทศไทย การแกปญหาโภชนาการ ผลของการแปรรูปการ
สูญเสียสารอาหารในขั้นการเตรียม และการแปรรูปอาหารรวมทั้งผลกระทบตอภาวะโภชนาการ
ของรางกาย 
 
FCL 1601 ความรูเร่ืองเสนใย 2(1-2) 
  Principles of Fiber 
  ประวัติ ชนิดและคุณสมบัตขิองเสนใย การผลิตเสนใยสังเคราะห การทดสอบ
คุณสมบัติผาและเสนใยอยางงาย การดแูลรักษาเสนใยแตละชนิด 
 
 
HOME 1601 การปรับปรงุท่ีอยูอาศัย 2(1-2) 
  Household Improvement 
  ความสําคัญของที่อยูอาศัย ลักษณะที่อยูอาศัยของครอบครัวไทย ที่อยูอาศัยกับการ
พัฒนา ครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัยที่ด ี อุบัติภัยในครัวเรือน การสุขาภิบาลที่พักอาศัย การจดั
ตกแตงภายในและภายนอกตวับาน การดูแลรักษาบาน การซอมแซมบาน และเครื่องเรือนเครื่องใช 
 
FCD 1101 พัฒนาการครอบครัวและเด็ก 2(2-0) 
  Family and Child Development 
  ลักษณะของครอบครัว สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอโครงสรางของครอบครัว 
กฎหมายครอบครัว วัฏจกัรของครอบครัว การวางแผนชีวิต การเลือกคูครอง การปรับตัวในชวีิต
สมรส บทบาทของสมาชิกในครอบครัว การบริบาลทารก พัฒนาการของเด็ก การฝกสุขนิสัย การ
อบรมและการสงเสริมพัฒนาการ 
 
ARTC 1101 งานดอกไม ใบตอง และการแกะสลัก 2(1-2) 
  Thai Traditional Floral Arrangement , Banana Leaf and Carving 
  ประวัติความเปนมา ประโยชน คุณคา รูปแบบ เทคนิควธีิการ การเลือกใชวัสดใุน
การประดิษฐดอกไม ใบตองและการแกะสลัก ฝกปฏิบัติเพื่อใชในชวีิตประจําวนั และงานประเพณี
นิยม การยืดอายุการใชงาน ศกึษาการใชวัสดุทดแทน การนําผลงานที่ทํามาออกแบบหรอืสรางสรรคงาน 
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เลือก 
แขนงวชิาอาหารและโภชนาการ 
NUTR 1301 หลักการประกอบอาหาร 2(1-2) 
  Principles and Food Preparation 
  หลักและวิธีการประกอบอาหารหลัก 5 หมู ศัพทการประกอบอาหาร การเลือกซื้อ
และการเก็บรักษาอาหาร หลักการจัดอาหาร การจัดครัวมาตรฐาน เครื่องมือเครื่องใชในการ
ประกอบอาหาร 
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NUTR 1302 อาหารสําหรับชีวิตประจําวัน 2(1-2) 
  Food for Daily Life 
  ความตองการอาหารสําหรับบุคคล หลักการเลือก การเตรียมและการประกอบ
อาหาร โดยคํานึงถึงคุณคาอาหารตามหลักโภชนาการใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตประจําวนั 
 
NUTR 1401 โภชนาการ 2(2-0) 
  Nutrition 
  ความสําคัญของโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพ อาหารหลัก 5 หมู ประเภทของ
สารอาหาร หนาที่และปริมาณที่พึงไดรับ แหลงสารอาหาร กลไกการยอยและการดูดซึมอาหารและ
บริโภค นิสัย ปญหา โภชนาการในประเทศไทย การแกปญหาโภชนาการ ผลของการแปรรูปการ
สูญเสียสารอาหารในขั้นการเตรียม และการแปรรูปอาหารรวมทั้งผลกระทบตอภาวะโภชนาการ
ของรางกาย 
 
NUTR 1601 วิทยาศาสตรการประกอบอาหาร 3(2-2) 
  Sciences of Cookery 
  ลักษณะองคประกอบ คุณสมบัติทางวทิยาศาสตรของอาหาร ผลของการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และทางเคมีของอาหารในระหวางการเก็บและในระหวางการประกอบ
อาหาร เครื่องปรุง และสารปรุงแตงอาหารที่มีปฏิกิริยาตออาหาร ฝกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติ
ของอาหาร 
 
NUTR 2301 อาหารไทย 2(1-2) 
  Thai Cuisine 
  ลักษณะอาหารไทย เครื่องปรุง เครื่องเทศ เทคนิคการประกอบอาหารไทย การจัด
วาง การเสิรฟ การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนาย และฝกปฏิบัติอาหารไทย 
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NUTR 2302 อาหารวาง 2(1-2) 
  Snack Cookery 
  ความหมาย ประเภท ประโยชนของอาหารวาง เทคนิคในการประกอบอาหารวาง 
การจัดวางและการเสิรฟอาหารวางของคนไทย และนานาชาติ การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย 
การบรรจุหีบหอ และการจดัจําหนาย ฝกปฏิบัติอาหารวางไทยและนานาชาติ Fundamental 
Chemistry 
 
NUTR 2303 ขนมไทย 2(1-2) 
  Thai Dessert 
  ประเภทของขนมไทย กรรมวิธีในการประกอบขนมไทย เทคนคิการเตรียม       
การปรุง ลักษณะที่ดีของขนมไทย การจดัวางและการเสิรฟ การเก็บรักษา การคิดตนทุนและกําหนด
ราคาขาย การบรรจุหีบหอ และการจําหนายและการฝกปฏิบัติขนมไทย 
 
NUTR 2304 ขนมอบ 3(2-2) 
  Bakery 
 คุณสมบัติของเครื่องปรุงและสารปรุงแตงในขนมอบ การเลือกซื้อ วิธีใชและการเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณ หลักที่ใชในการทําขนมอบไทย และตางประเทศขั้นพื้นฐาน การเก็บอาหารที่ทํา    
เสร็จแลว   การบรรจุหีบหอ การจัดจําหนายและฝกปฏิบัติขนมอบ 
 
NUTR 2305 การแตงหนาเคกและขนม 2(1-2) 
  Cake Decoration 
  การออกแบบ การแตงหนาเคกและขนมอื่นๆ เครื่องใช และวัสดุทีจ่ะนํามาใช
แตงหนาใหสวยงามเหมาะสมกับโอกาสและสมัยนยิม การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ และฝก
ปฏิบัติ 
 
NUTR 2306 เคร่ืองดื่ม 2(1-2) 
  Beverage 
  ประเภทของเครื่องดื่ม เครื่องมือเครื่องใชในการผสมและการบริการ การผสม
เครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกบัรายการอาหาร 
มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม ฝกปฏิบัติการผสมและการใหบริการเครื่องดื่ม 
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NUTR 2307 ไอศกรีม 2(1-2) 
  Ice-cream 
  ศึกษาประเภทของไอศกรีม เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องปรุง สวนผสม และเทคนิค
การทําไอศกรมีชนิดตางๆ การเก็บรักษา การควบคุมคุณภาพของไอศกรีม การตกแตง และการ
ใหบริการดวยวิธีตางๆ การคํานวณตนทุน ราคาขายและการจัดจําหนาย 
 
NUTR 2401 โภชนศาสตรมนุษย 3(3-0) 
  Human Nutrition 
  กระบวนการไดรับสารอาหารของรางกาย การยอย การดดูซึม การขับถาย    และ
เมแทบอลิซึมของสารอาหาร ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง ความตองการสารอาหารและ
พลังงานของรางกาย วิเคราะหหาปริมาณสารอาหารในอาหารที่บริโภค ศึกษาและเปรียบเทยีบ
ขอมูลจากผลการวิจัยดานโภชนาการ 
 
NUTR 2402 โภชนศาสตรครอบครัว 3(2-2) 
  Family Nutrition 
  ความตองการสารอาหารและพลังงานของบุคคลวัยตางๆ การกําหนดรายการ     
การจัดอาหารสมสวนของหญิงมีครรภ หญิงใหนมบุตร ทารก เด็กวัยกอนเรียน เด็กวัยเรียน วัยรุน        
วัยผูใหญ ผูสูงอายุ และฝกปฏิบัติ 
 
NUTR 3301 อาหารทองถิ่นของไทย 2(1-2) 
  Thai Local Food Cookery 
  ประวัติความเปนมาของอาหารประจําทองถ่ินในแตละทองถ่ิน อาหารภาคตางๆ 
อาหารประเพณี ฝกปฏิบัติการประกอบอาหารโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
 
NUTR 3302 อาหารพื้นบานภาคเหนือ 2(1-2) 
  Northern Local Food   
  ศึกษาอาหารพื้นบานของทองถ่ินภาคเหนือในดานประเพณี วิวัฒนาการ คุณคา 
วิธีการประกอบอาหาร การตกแตง การจัดเล้ียงอาหาร คานิยมในเรื่องอาหารของคนในทองถ่ิน 
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NUTR 3303 อาหารบําบัดโรค 3(2-2) 
  Dietetics 
  ความมุงหมายของการใหอาหารเพื่อบําบัดโรค การบริการอาหารในโรงพยาบาล 
รายการอาหารแลกเปลี่ยน และอาหารเฉพาะโรค การดัดแปลงและจัดทํารวมทั้งการเสิรฟอาหาร
สําหรับผูปวย และฝกปฏิบัติ 
 
NUTR 3304 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(1-2) 
  Food for Health 
  อาหารจากธรรมชาติ ประเภทของอาหารที่เกี่ยวของกับสุขภาพ คุณคาอาหารที่
เกี่ยวของกับสุขภาพรางกาย การคํานวณคุณคาอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหาร
ชีวจิต อาหารแมคโครไบโอติคและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและอาหารตามกระแส 
 
NUTR 3401 โภชนศาสตรชมุชน 3(2-2) 
  Community Nutrition 
  ภาวะโภชนาการในประเทศไทย ประเมินโภชนาการ การวางแผนงานโภชนาการ
ในชุมชน รวมทั้งการใหความรูทางโภชนาการ และการสํารวจภาวะโภชนาการในชุมชน 
 
NUTR 3501 อาหารเพื่อธุรกิจ 3(2-2) 
  Food for Business and Commercial 
  ความรูเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมบริการอาหาร การทําอาหารเพื่อการคาและธุรกิจ 
การประกอบอาหารที่สะดวกและรวดเร็ว การใชเครื่องมือเครื่องใชที่เหมาะสมการผลิตและการ
เสิรฟ การจัดจําหนายอาหารใหเหมาะสมกับเวลาและโอกาส สถานที่ ประเภทอาหารที่เหมาะสมกับ
การคาในปจจุบันและในอนาคต การจัดซื้อและการสํารองวัตถุดิบ ประเภทและรูปแบบของภาชนะ
ในการบรรจุอาหารเพื่อการคาและธุรกิจอาหาร การคิดตนทุนและการกําหนดราคาขาย การฝก
ปฏิบัติอาหารจํานวนมากและเทคนิคการประกอบอาหาร 
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NUTR 3502 การบริการอาหารและการจัดเล้ียง 3(2-2) 
  Food and Catering 
  ประวัติความเปนมาของการบริการอาหารในสถานศึกษาและสถาบันอื่น เปาหมาย
และประโยชนในการดําเนินการ การเตรียมเครื่องมือ เครื่องใชใหเหมาะสมกับอาหาร โครงสราง
หองครัว หองบริการอาหาร การวางแผนการจัดเลี้ยง การกําหนดรายการอาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 
ตลอดจนการเก็บรักษา การเลือกซื้ออุปกรณตางๆ ในการบริการอาหารและการจัดเลี้ยง ชนิดของ
การบริการอาหารและการจัดเล้ียงแบบตางๆ การจัดหนวยงาน การจัดเสิรฟและการฝกปฏิบัติบริการ
อาหารทั้งในและนอกสถานที่ 
 
NUTR 3601 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร 3(2-2) 
  Food Preservation and Food Processing 
  ประวัติ ความมุงหมายของการถนอมอาหาร สาเหตุที่ทําใหอาหารเสีย หลักและ
วิธีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร การเลือกคุณภาพของวัตถุดิบ การใชสารปรุงแตงชนิด
ตางๆ คุณสมบัติและปริมาณสารที่ใชในการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร อุปกรณ เครื่องใช
สําหรับการถนอมอาหารและการแปรรูป การเก็บรักษาอาหาร การบรรจุหีบหอ ฝกปฏิบัติการถนอม
อาหารที่มีตามฤดูกาลและทองถ่ิน การบรรจุ 
 
NUTR 3602 การพัฒนาผลติภัณฑอาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส  3(2-2) 
  Product Development and Sensory Evaluation 
  ความจําเปนในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ความสําคัญของผูบริโภคที่มีตอการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหาร หลักและวิธีในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร พื้นฐานของประสาททั้งหา 
วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 
 
NUTR 3701 อาหารและจุลินทรีย 3(2-2) 
  Food and Microbiology 
  จุลินทรียที่เกีย่วของกับอาหาร ความสําคัญของจุลินทรียที่เกีย่วของกับอาหาร 
ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย การเสื่อมเสียของอาหารอันเนื่องมาจากจุลินทรยีที่ทาํ
ใหเกดิโรคทางเดินอาหาร อาหารเปนพิษ หลักการและวิธีการปองกนัการเสื่อมเสียของอาหารอนั
เนื่องมาจากจุลินทรีย การใชประโยชนจากจุลินทรียในการผลิตอาหารหมัก การตรวจสอบจุลินทรีย
ในอาหาร ปฏิบัติการตามเนือ้หา 
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NUTR 3702 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร 3(2-2) 
  Food Sanitation and Quality Control 
  การออกแบบและติดตั้งเครือ่งมือ อุปกรณในสถานประกอบอาหารใหถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา การขนสงอาหารและขณะรอจําหนาย 
สุขวิทยาสวนบุคคลในการผลิตอาหาร หลักการทําความสะอาดและการกําจัดของเสยีที่เกิดขึน้จาก
การประกอบอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพอาหารตั้งแตการเตรียมวตัถุดิบ การประกอบอาหาร 
และผลิตภัณฑสุดทาย ฉลากอาหาร กฎหมายและขอบังคบัที่เกี่ยวของกบัสถานประกอบอาหาร และ
มาตรฐานอาหาร 
 
NUTR 3703 ความปลอดภยัของอาหารและกฎหมายที่เก่ียวของ 3(3-0) 
  Food Safety and Related Laws 
  สถานการณดานความปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะอาหาร จุลชีววิทยาทาง
อาหาร โรคที่อาหารเปนสื่อ อันตรายตอความปลอดภยัของอาหาร หลักการทั่วไปวาดวยสุขลักษณะ
อาหาร (The Codex Recommended International Code of practice on General Principles of Food 
Hygiene) หลักปฏิบัติดานสขุลักษณะที่ดี (Good Hygienic Practice-GHP) ระบบวเิคราะหอันตราย
และจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (The Hazard Analysis and Critical Control Piont-HACCP) and 
Guidelines for its Application) กฎหมาย มาตรฐานและขอบังคับที่เกี่ยวกับอาหารและอุตสาหกรรม
อาหาร 
 
NUTR 3901 การคนควาทดลองเฉพาะแขนงอาหารและโภชนาการ 2(1-2) 
  Experimental Research in Foods and Nutrition 
  นาํหลักการทางวิทยาศาสตรมาทดลองอาหารตางๆ เพื่อปรับปรุงคนควาหาตํารับ
ใหมๆ และสรางตํารับมาตรฐาน หรือศึกษาคนควาทดลองงานดานโภชนาการ 
 
NUTR 4301 ความรูเก่ียวกับอาหารไทย 3(2-2) 
   Knowledge of Thai Cuisine 
  ศึกษาลักษณะความสําคัญของอาหารไทย อาหารประจําภาค รูจกัสวนประกอบ
การจัดรายการกรรมวิธีในการปรุง หลักการจัดอาหารใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐ
ดัดแปลงใหเปนรูปแบบตางๆ การแกะสลกั การจัดเสิรฟ และมารยาทในการรับประทาน 
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NUTR 4302 อาหารนานาชาต ิ 2(2-1) 
  International Cuisine 
  ศึกษาลักษณะสําคัญของอาหารนานาชาติ ความแตกตางของลักษณะอาหาร
ประเทศตางๆ ที่สําคัญ รูจักรายการอาหาร ช่ือและสวนประกอบของอาหาร กรรมวิธีการปรุง 
รวมทั้งการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทานของชนชาติตางๆ 
 
NUTR 4303 อาหารเอเซีย 3(2-2) 
  Asia Cuisine 
   ศึกษาลักษณะอาหารเอเซีย เครื่องปรุง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาหาร
เอเซีย การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดโตะและการบริการ วัฒนธรรมในการ
รับประทานอาหาร ฝกปฏิบัติอาหารเอเซีย 
 
NUTR 4304 อาหารตะวันตก 3(2-2) 
  Western Cuisine  
  ศึกษาลักษณะอาหารตะวนัตก เครื่องปรุง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบ
อาหารตะวนัตก การจัดรายการอาหาร การประกอบอาหาร การจัดโตะและการบริการ วัฒนธรรมใน
การรับประทานอาหาร ฝกปฏิบัติอาหารตะวันตก 
 
NUTR 4901 ปญหาพิเศษดานอาหารและโภชนาการ 2(90) 
  Special Problems in Foods and Nutrition 
  ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจยัเพื่อหาทางปรบัปรุง แกไข
ปญหานั้นๆ โดยอยูภายใตคาํแนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ 
 
NUTR 4902 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ 2(2-0) 
  Seminar in Food and Nutrition 
  เสนอหัวขอสําหรับการรายงานตามเวลาทีก่ําหนด แสดงเหตุผลประกอบการเลือก
หัวขอสัมมนา นําเสนอเนื้อหาเพื่อเขาสูกระบวนการสัมมนา แสดงความคิดและอธิบายเหตผุล
ประกอบ ในชวงของการสัมมนา 
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แขนงวชิาผาและเครื่องแตงกาย 
FCL 1602 ความรูเร่ืองผนืผา 2(1-2) 
  Principles of Fabrics 
  การผลิตเสนดาย การผลิตผืนผาดวยวิธีตางๆ โครงสรางผา การพิมพ การยอม และ
การตกแตงสําเร็จ 
 
FCL 1701 ความรูเร่ืองจักรเย็บผา 2(1-2) 
  Principles of Sewing 
  ประเภทและลักษณะของจักร สวนประกอบของจักร ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกลไก
การทํางานของจักร การใชงาน  การวิเคราะหปญหาของจักร การแกไขปญหาจากการเย็บ             
การซอมแซมจักร และการรักษาจักร เข็ม และตะเข็บตางๆ ฝกปฏิบัติการใชจักร 
 
FCL 1702 ศิลปการแตงกาย 2(2-0) 
  Grooming 
  การแตงกายใหเหมาะสมกบับุคลิกลักษณะ โอกาส สถานที่ และสมัยนยิม        
การปลูกฝงเจตคติ คานิยม การแกไขปญหาเรื่องเสื้อผาและการดัดแปลงเสื้อผา 
 
FCL 2301 การวาดภาพสาํหรับออกแบบแฟชั่น 2(1-2) 
  Figure Drawing for Fashion Design 
  เสนตางๆ ในการวาดหุน สัดสวนของหุน การวาดหุนรูปแบบตางๆ การวาด
สวนประกอบของเสื้อผา การแรเงา และระบายสี เพื่อแสดงแบบเครื่องแตงกายประกอบหุนใน
ลักษณะทาทางตางๆ ใหเหมาะสมกับประเภทของเครื่องแตงกาย การวาดสวนตางๆ ของเสื้อผาและ
การตกแตง 
 
FCL 2302 การออกแบบเสื้อผาเบื้องตน 2(1-2) 
  Principles of Apparel Design 
  หลักการออกแบบเบื้องตน การออกแบบเครื่องแตงกายสตรีสําหรับโอกาสปกต ิ
เชน ชุดทํางาน ชุดลําลอง ชุดนอน 
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FCL 2401 การสรางแบบและแยกแบบตัด 2(1-2) 
  Pattern Making and Processing 
  การวัดตวั การสรางแบบตัดมาตรฐานเสื้อและกระโปรง การสรางปก และแขน
ชนิดตางๆ การแยกแบบ การลองตัวเพื่อทดสอบการแยกแบบตัด และการปรับแบบ 
 
FCL 2402 เทคนิคการตัดเย็บ 2(1-2) 
  Sewing Techniques 
  อุปกรณการตดัเย็บ เทคนิคการตัดเย็บเบื้องตน และเทคนคิการตัดเย็บสวนตางๆ 
ของเสื้อ กระโปรง และกางเกง เทคนิคการตัดเย็บผาชนดิตางๆ เทคนิคการทําตะเข็บตางๆ 
 
FCL 2403 กระโปรงและกางเกงสตร ี 3(2-2) 
  Skirt and Slakes 
  ชนิด ลักษณะของกระโปรงและกางเกงสตรี การปรับแบบ การวิเคราะหแบบ
กระโปรงและกางเกงเพื่อทําแบบตัด การเลือกใชผาตัวนอกและซับใน การเตรียมผากอนตัด การปูผา 
การตกแตง เทคนิคการตัดเย็บกระโปรงและกางเกงสตรี 
 
FCL 2404 เสื้อและชุดสตรี 3(2-2) 
  Blouse and Dress 
  ชนิดและลักษณะของเสื้อสตรี การปรับแบบ การวิเคราะหแบบเสื้อและชุดสตรี
เพื่อทําแบบตดั การเลือกผาตัวนอกและผารองใน การตกแตง เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและชุดสตรี 
 
FCL 2703 กายวิภาคศาสตรและการลองตัว 2(1-2) 
  Anatomy and Fitting 
  ศึกษารายละเอียดในเรื่องโครงสรางองคประกอบของรูปราง และลักษณะของ
รางกายมนุษย ความผิดปกติในดานรูปรางที่เกี่ยวของกับการสรางแบบตัด วิธีการลองตัวเส้ือ 
กระโปรง กางเกง และการปรับแบบตัดใหเหมาะสมกับรูปราง 
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FCL 2704 เคหะสิ่งทอ 2(1-2) 
  Household Fabric 
  ศึกษาการออกแบบ การสรางแบบ เทคนิคการประดิษฐเครื่องใชที่ทําดวยผา โดย
อาศัยหลักการตอผา ปะผา เยบ็ถัก สาน พับผา และงานกาว ปฏิบัติการทาํเครื่องใชจากผา 
 
FCL 2705 การทําวัสดุตกแตงเสื้อผา 2(1-2) 
  Clothing Decoration 
  ประเภทของวสัดุตกแตงเสื้อ ประโยชนของวัสดุตกแตงเสื้อผาแตละชนิด วัสดุ
อุปกรณและการเลือกผาเพื่อนํามาทําวัสดุตกแตง การออกแบบทําวัสดตุกแตง เทคนคิวิธีการทําวัสดุ
ตกแตง การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาดัดแปลงทําวัสดุตกแตงเสื้อผา 
 
FCL 3401 เสื้อผาเด็ก 3(2-2) 
  Children Clothing 
  ลักษณะเสื้อผา สี การตกแตงเสื้อ การเลือกใชผา การออกแบบตัดเย็บเสื้อเด็กให
เหมาะสมกับพัฒนาการ โอกาสและกิจกรรม ใหมีความรูเกี่ยวกับเครื่องใชเด็กที่ทาํดวยผา เชน       
ผากันเปอน ถุงมือ ถุงเทา เครื่องนอน ฯลฯ 
 
FCL 3501 การผลิตเสื้อผาอุตสาหกรรม 2(2-0) 
  Mass Production of Apparel 
  กระบวนการผลิตเสื้อผาเชิงอุตสาหกรรม รูปแบบของระบบการผลิต การกําหนด
ขนาด การใชวสัดุอุปกรณ การตัด การเย็บ การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุหีบหอ 
 
FCL 3502 การผลิตเสื้อผาตัวอยาง 2(1-2) 
  Production of Sample Products 
  หลักและเทคนิคการทําแบบและการตัดเย็บเสื้อผาตัวอยางขนาดมาตรฐาน การดัดแปลง
แบบตัดใหเหมาะสม การจดัทําขอมูล การใชวัตถุดิบเพือ่การเตรียมการผลิต 
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FCL 3701 การปรับปรงุเสื้อผา 2(1-2) 
  Clothing Alteration 
  ประเภทและประโยชนของการปรับปรุงเสื้อผา การวิเคราะหเสื้อผาเพือ่ปรับปรุง 
วิธีการปรับปรุงเสื้อผาประเภทตางๆ การออกแบบเพิ่มเตมิ 
 
FCL 3706 งานทอ 1 2(1-2) 
  Weaving 1 
  ศึกษาสวนประกอบของเครื่องทอ  อุปกรณการทอและกลวิธีการทํางานของสวน
ตาง ๆ การทอขั้นพื้นฐานโดยเนนโครงสรางการทอผา  โดยใชเสนดายธรรมดาและเสนดายพิเศษ  
ฝกปฏิบัติการทอผาลวดลายพื้นฐาน เชน ผาพื้น  ผาตา  ผาทางและอื่น ๆ 
 
FCL 3707 งานทอ 2 2(1-2) 
  Weaving 2 
  ศึกษากรรมวิธีการออกแบบและเทคนิคการทอผาลวดลายพิเศษเชน จก เกาะ ลวง 
เปนตน ฝกปฏบิัติการทอพิเศษแบบตางๆ ดวยเครื่องทอมอื 
 
FCL 3708 งานถัก 2(1-2) 
  Knitting 
  ศึกษาสวนประกอบและกลวิธีการทํางานของเครื่องถักแบบ Flat Knit การถักขั้น
พื้นฐานการออกแบบผาถัก การเลือกใชเสนดาย ฝกปฏิบตัิการถักเปนผลิตภัณฑตางๆ0 
 
FCL 4401 เสื้อสูทสตรี 3(2-2) 
  Lady Suit 
  ชนิดและลักษณะของสูทสตรี ลักษณะผาและการเตรียมผากอน การปรับแบบ การ
สรางแบบตัดเสื้อสูท การลองตัว เทคนิคพิเศษตางๆ ในการตัดเย็บเสื้อสูทสตรี 
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FCL 4501 เทคโนโลยีการเย็บเสื้อผาอุตสาหกรรม 3(2-2) 
  Apparel Technology of Mass Production 
  การวิเคราะหขัน้ตอนการเย็บ การเคลื่อนไหวในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
วางแผนการเยบ็ เทคนิคการเย็บเสื้อผาแบบตางๆ เชน เสื้อเชิ้ต เสื้อแจกเก็ต กางเกง เสื้อยืด เปนตน 
การควบคุมคุณภาพงานเย็บ การควบคุมงานในแผนกเย็บ การใชอุปกรณชวยเย็บ 
 
FCL 4502 แบบตัดอุตสาหกรรม 3(2-2) 
  Pattern Garment 
  การทําแบบตัดในงานอุตสาหกรรม ขนาดตัวที่ใชในการสรางแบบตัดของประเทศ
ตางๆ การศึกษารูปแบบของเสื้อผาและขนาดตัวจากใบออรเดอร การสรางแบบตัดเสื้อผา การปรับ
แบบตามใบออรเดอร การกําหนดเครื่องหมายและรายละเอียดบนแบบตัด หลักการยอและขยาย
แบบตัด การคาํนวณปริมาณผาตอ 1 ตัว ตามแบบและขนาด 
 
FCL 4503 เทคโนโลยีการตัดผา 3(2-2) 
  Apparel Technology of Cutting 
  การวางแบบตดัเสื้อผาแบบอุตสาหกรรม เทคนิคการวางแบบตัดอยางประหยดั 
การวางแผนการตัด หลักและเทคนิคการคาํนวณพื้นทีว่างแบบตัด การวางแบบ การทําเครื่องหมาย 
วัสดุอุปกรณทีใ่ชในแผนกตดั หลักการปูผา การตัด การแยกมดัชิ้นงานตัด การควบคุมคุณภาพงาน
ตัด การควบคมุงานในแผนกตัด 
 
FCL 4504 การควบคุมคณุภาพเสื้อผาและเครื่องแตงกาย 3(2-2) 
  Clothing and Textile Quality Control 
  หลักการควบคุมการผลิต การวางแผน การจัดระบบในการผลิต การวิเคราะหและ
ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตและผลิตภัณฑสําเร็จ กฎหมายและมาตรฐานการผลิตเสื้อผาและ
เครื่องแตงกาย 
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FCL 4505 การจัดการเสื้อผาอุตสาหกรรม 2(2-0) 
  Clothing Merchandising Management 
  ธุรกิจเสื้อผาเครื่องนุงหม ประเภทของเสื้อผาเครื่องนุงหม บทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบในงาน ความรูเกี่ยวกับผาและวัสดุประกอบ การตกแตงสําเร็จ การจัดการสินคา          
การวางแผนการซื้อ การวางแผนการผลิต การคํานวณตนทุนเพื่อการขาย 
 
FCL 4506 การวิเคราะหระบบการผลิต 3(3-0) 
  Analysis of Production System 
  การวิเคราะหระบบการผลิต การจัดสมดุลการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต    
การจัดวางผังจกัร ระบบการวางสายการผลิต การหาเวลามาตรฐาน การหาตนทุนการผลิต 
 
FCL 4601 สีและการยอมสี 3(2-2) 
  Dye and Dyeing 
  ทฤษฎีของการมองเห็น สารเคมีที่ใชในกระบวนการยอม การเตรียมผากอนยอม 
ชนิดและคณุสมบัติของสี หลักและเทคนิคการยอมสี การทําลวดลายจากการยอมส ี
 
FCL 4602 การทําความสะอาดเสื้อผา 3(2-2) 
  Clothes Cleaning 
  ประเภทของสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด โครงสรางและคุณสมบัติของการ
ทําความสะอาด การเลือกสารทําความสะอาดใหเหมาะสมกับชนิดและประเภทของเสื้อผา รวมถึง
ประเภทและระบบการทํางานของเครื่องซักผา 
 
FCL 4603 การทดสอบเสนใย 3(2-2) 
  Textile Testing 
  การทดสอบชนิดของเสนใย คุณสมบัติของเสนใยทางกายภาพ และทางเคมี ศึกษา
คุณสมบัติของความคงทนตางๆ ของผลิตภัณฑและวิเคราะหลักษณะของผลิตภัณฑ 
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FCL 4901 ปญหาพิเศษผาและเครื่องแตงกาย 2(90) 
  Seminar in Clothing 
  เสนอหัวขอสําหรับการรายงานตามเวลาทีก่ําหนด แสดงเหตุผลประกอบการเลือก
หัวขอสัมมนา นําเสนอเนื้อหาเพื่อเขาสูกระบวนการสัมมนา แสดงความคิดและอธิบายเหตผุล
ประกอบในชวงของการสัมมนา 
 
FCL 4902 สัมมนาผาและเครื่องแตงกาย 2(2-0) 
  Special Problems in Textile and Clothing 
  ปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจยัเพื่อหาทางปรบัปรุง แกไข
ปญหานั้นๆ โดยอยูภายใตคาํแนะนําและควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษ 
 
แขนงวชิาศิลปประดิษฐ 
ARTC 1102 การแกะสลักบนวัสดุธรรมชาต ิ 2(1-2) 
  Natural Materials Carving 
  คุณคา รูปแบบ วัฒนธรรมไทย ที่มาแหงงานประณีตศิลป การออกแบบจากการ
ประยุกต รูปแบบโบราณ ฝกออกแบบและปฏิบัติการแกะสลักปอกควาน ผัก ผลไม และวัสดุทาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเนื้อออน เพื่อนําไปใชตามความเหมาะสม และการนําชิ้นงานมา
ออกแบบสรางสรรคเพื่อการจัดโชว  
 
ARTC 1103 การจัดดอกไมเบื้องตน 2(1-2) 
  Basic Floral Arrangement  
  รูปแบบการออกแบบ การเลือก การเตรียม การฝกปฏิบัติจัดดอกไมแบบไทย และ
แบบอิสระเพื่อใชในชีวิตประจําวัน ในสถานที่ทํางาน และในโอกาสตางๆ การยืดอายุการใชงาน 
การคํานวณราคาเพื่อการจัดจําหนาย การคิดวิเคราะห แกปญหาเพื่อใชวัสดุทดแทน 
 
ARTC 1104 พวงมาลัยดอกไมสด 3(2-2) 
  Fresh Garland Arrangement  
  ที่มา วัฒนธรรม คุณคา จารีตประเพณี ประโยชนคณุคา ประเภท สวนประกอบ
ตางๆ ของพวงมาลัย แผนผงัลาย การเลือกใชวัสดเุพื่อใชรอยพวงมาลยั การประยุกตงานโดยใชวสัดุ
อ่ืนทดแทน การคิดคํานวณราคา เพื่อการจัดจําหนาย 
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ARTC 1105 การจัดพานดอกไมสด 3(2-2) 
  Fresh Floral Tray Arrangement  
  ที่มา วัฒนธรรม พานดอกไมกับจารีตประเพณี รูปแบบการออกแบบ เทคนิค
วิธีการ การเลือกใชวัสดุ การฝกปฏิบัติเพื่อนําไปใชในงานประเพณีนิยม และโอกาสพิเศษ           
การยืดอายุการใชงาน ศึกษาการเลือกใชวัสดุทดแทนนอกฤดูกาล 
 
ARTC 1201 การประดิษฐดอกไมเลียนแบบธรรมชาต ิ 2(1-2) 
  Artificial Flowers in Natural Style 
  ศึกษาธรรมชาติของดอกไม รูปแบบ วัสดุที่ใชในการประดิษฐ การนําดอกไมมา
ประดิษฐไปใชใหเหมาะสมกับโอกาส การออกแบบบรรจุภัณฑ การคิดคํานวณราคาเพื่อการจัด
จําหนาย การฝกปฏิบัติประดิษฐดอกไมเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ การจัดตกแตง 
 
ARTC 1301 การแกะสลักสบู 2(1-2) 
  Soap Craving 
  ความเปนมา  คุณประโยชน โอกาสของการใชงาน  วัฒนธรรมประจําชาติ           
การเลือกใชวัสดุอุปกรณ รูปแบบลวดลายเบื้องตน หลักการและวิธีการแกะสลัก หลักศิลปะในการ
จัดดอกสบูแกะสลัก รูปแบบการจัดโชว การนําเศษสบูที่เหลือจากการแกะสลักไปใชประโยชน 
 
ARTC 1401 การประดิษฐวสัดุเหลือใช 2(1-2) 
  Waste Material Crafting 
  วัสดุเหลือใชและผลกระทบกับสิ่งแวดลอม แนวทางการแกปญหา ประเภทของ
วัสดุเหลือใชในครัวเรือน และวัสดุเหลือใชจากธรรมชาติ การนําวัสดเุหลือใชมาออกแบบเปนงาน
ประดิษฐ การฝกปฏิบัติการคนควาทดลองวัสดุเหลือใช 
 
ARTC 2101 การจัดดอกไมแบบตะวันตก 2(1-2) 
  Floral Arrangement in Western Style 
  ประวัติที่มา คณุคา รูปแบบพื้นฐาน และแบบสมัยนิยม การนําหลักศิลปะมาใชใน
การออกแบบเพื่อใชในชวีิตประจําวนั และการสรางอาชีพ การฝกปฏิบัติ การนําผลงานที่จัดมา
ออกแบบเพื่อการสรางสรรคงาน 
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ARTC 2301 การประดิษฐดอกไมในจินตนาการ 2(1-2) 
  Artificial Flower in Created Style 
  ศึกษาการนําวัสดุ อ่ืนๆ  และวัสดุที่มีในทองถ่ินมาประดิษฐ เปนดอกไมใน
จินตนาการ การสรางรูปแบบ และการออกแบบ ขั้นตอนการประดิษฐเพื่อนําไปใชในโอกาสตางๆ 
การบรรจุหีบหอ การคิดคํานวณราคาเพื่อการจัดจําหนาย 
 
ARTC 2401 ศิลปงานกระดาษ 2(1-2) 
  Paper Craft 
  ประวัติ คุณคา กระดาษกับงานประดิษฐ ความเหมาะสมของกระดาษกับชนิดของ
งาน งานกระดาษแบบไทยและแบบสากล งานกระดาษที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประเพณี
ทองถ่ิน การออกแบบประเภทของงาน การนําเทคนิคทางศิลปะมาใชในการสรางงาน การฝก
ปฏิบัติงานกระดาษในลักษณะตางๆ การนําไปใชประโยชน 
 
ARTC 2402 เคร่ืองประกอบพิธีกรรมลานนา 2(1-2) 
  Objects used for Lana Ceremonies 
  ศึกษาถึงสาเหตุการเกิดเครื่องประกอบพิธีกรรม ประเพณีการใชเครื่องประกอบ
พิธีกรรมลานนา รูปแบบ การเลือกใช การจัดประกอบพิธีกรรม แนวทางการสืบสานภูมิปญญา การ
ฝกปฏิบัติทําเครื่องประกอบพิธีกรรมลานนา 
 
ARTC 2403 ศิลปการพับผา 2(1-2) 
  Cloth Folding 
  ที่มา คุณประโยชนของการพับผาเช็ดมือ ผาเช็ดหนา ผาขนหนู เปนรูปทรงตางๆ 
ทั้งในอดีตและปจจุบัน หลักการและวิธีการพับผาแบบตางๆ เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวันและ
โอกาสพิเศษ เชน การพับผาเช็ดมือบนโตะอาหาร พับผาเปนของชํารวย ของใชประดับตกแตง ฝก
ปฏิบัติการนําผลงานมาใชออกแบบสรางสรรคจําลองสถานการณ 
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ARTC 2601 ผลิตภัณฑงานถัก 2(1-2) 
  Product form Knitting 
  วิวัฒนาการของงานถัก งานถักในยุคปจจุบัน ประเภทของงานถัก การเลือกใชวัสดุ
กับงานถัก การออกแบบ การจําแนกลักษณะการใชงาน การศึกษารูปแบบคานิยมของงานถักตามยุค
สมัย การคิดคํานวณเพื่อการจําหนาย การฝกปฏิบัติงานถัก 
 
ARTC 2602 ผลิตภัณฑงานเย็บ 2(1-2)
  Product form Sewing 
  คุณคา ประโยชน ประเภท การเลือกใชวัสดุ การเย็บดวยมือ และจักร การออกแบบ 
เทคนิคการเย็บ การศึกษาวัสดุเหลือใชหรือวัสดุธรรมชาติที่มีในทองถ่ินมาทําเปนผลิตภัณฑ การนําไปใช
ประโยชน การคิดคํานวณราคาเพื่อการจัดจําหนาย 
 
ARTC 2603 งานปก 2(1-2) 
  Embroidery 
  วิวัฒนาการของงานปก การเลือกใชวัสดุ การปกมือ และการปกจักร การออกแบบ
ลายปกแบบตางๆ เทคนิคการปก งานปกกับการใชสอย การคิดคํานวณราคาเพื่อการจําหนาย 
เปรียบเทียบลายปกแบบไทย และลายปกของชนตางชาติ ศึกษางานปกจากวัสดุอ่ืน และคานิยมงาน
ปกตามยุคสมัย 
 
ARTC 2604 งานรอยลูกปด 2(1-2) 
   Bead Garlarding 
  ความเปนมาของงานรอย งานรอยในยุคปจจุบัน ประโยชน คุณคา การเลือกใช 
วัสดุที่มีในธรรมชาติและวัสดุสังเคราะหที่มีความเหมาะสมมาใชในการออกแบบ หลักการ และ
วิธีการรอย งานรอยกับการนํามาใชประโยชน การคิดคํานวณราคาเพื่อการจัดจําหนาย ศึกษาการนํา
วัสดุอ่ืนๆ มาใชในงานรอย คานิยมงานรอยในยุคปจจุบนั  
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ARTC 2605 การหอของขวญั 2(1-2) 
  Gift Wrapping 
  ศึกษาการบรรจุตกแตง หอของแบบไทยและแบบสากล การเลือกใชวัสดุภาชนะ
และวัสดุตกแตงที่มีในทองถ่ินและในทองตลาดมาใชออกแบบตกแตง ฝกออกแบบและปฏิบัติการ
หอของขวัญ การบรรจุภัณฑ เพื่อนําไปใชในโอกาสตางๆ 
 
ARTC 3301 การจัดพานดอกไมเทียม 3(2-2) 
  Artificial Floral Tray Arrangement 
  คุณคา วัฒนธรรม คุณประโยชน รูปแบบ วัสดุที่ใช ขั้นตอนและวิธีการจัดพาน
ดอกไมเทียม ฝกออกแบบและปฏิบัติการจัดพานดอกไมเทียมจากวัสดุตางๆ เพื่อใหใชไดใน
ระยะเวลายาวนานในสถานที่ และโอกาสที่เหมาะสม แหงจารีตประเพณีความเชื่อ และศรัทธาของ
แตละทองถ่ิน 
 
ARTC 3302 งานใบตองเทียม 3(2-2) 
  Artificial Banana Leaf Craft 
  ศึกษาวัสดุตางๆ เพื่อนํามาใชในการประดิษฐ รูปแบบผลิตภัณฑใบตองเทียม แบบ
โบราณ และแบบประยุกต ฝกออกแบบและปฏิบัติงานใบตองเทียม เพื่อใชในโอกาสตางๆ บรรจุภัณฑ
เพื่อวางโชว 
 
ARTC 3401 เคร่ืองแขวนแบบไทย 3(2-2) 
  Floral Hanging Arrangement in Thai Style 
  ประวัติที่มา ประโยชนคุณคา รูปแบบประเภทของเครื่องแขวน การเลือกใชวัสดุ 
รูปแบบเครื่องแขวนไทยแบบประณีตศิลปและประยุกตศิลป สวนประกอบ การออกแบบ การ
เลือกใชวัสดุทดแทน การฝกปฏิบัติการประดิษฐเครื่องแขวนแบบตางๆ  
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ARTC 3402 เคร่ืองหอมและของชํารวย 2(1-2) 
  Aroma and Sourvenir 
  ประวัติความเปนมา ประโยชน คุณคา รูปแบบ วัสดุทีใ่ช ชนิดของเครื่องหอมเพื่อ
บําบัดและของชํารวยแบบโบราณ และแบบสมัยนิยม ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ เพือ่ใชในโอกาส
ตางๆ ฝกปฏิบัติและคนควาทดลอง เพื่อสรางสรรคผลงาน บรรจุภัณฑ การคิดคํานวณราคาเพื่อการ
จัดจําหนาย 
 
ARTC 3501 งานประดิษฐเยื่อใบบาง 2(1-2) 
  Thin Fiber 
  ศึกษาชนิดของใบไม การเลือกขนาดของใบไม กรรมวิธีการผลิตใบบาง การหมัก 
การฟอกขาว การยอม การฝกออกแบบ และปฏิบัติการประดิษฐเยื่อใบบาง เพื่อนําไปใชงานใน
ลักษณะตางๆ 
 
ARTC 3502 งานประดิษฐจากเทียน 2(1-2) 
  Style Candle Making 
  วิวัฒนาการ ประเภทการใชประโยชน คุณคา การเลือกใชวัสดุอุปกรณ การทํา
พิมพ การเตรียมไขมัน การผสมสีในน้ํามันเทียนและการแตงกลิ่น การจําแนกประเภทของเทียน 
การออกแบบบรรจุภัณฑ การคนควาใชไขมันจากพืชท่ีมีในทองถ่ินมาผลิตเทียน การฝกปฏิบัติการ
ทําเทียนแตงแตละประเภท 
 
ARTC 3601 การเขียนและลงสีลวดลายบนวัสด ุ 2(1-2) 
  Drawing and of Painting Material 
  การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ หลักการใชสี การใชน้ํายาผสมสี ชนิดของพูกัน วิธีใช
และการดูแลรักษา การเตรียมพื้นผิววัสดุ การลากพูกันขั้นพื้นฐานดวยพูกันชนิดตางๆ การออกแบบลาย 
หลักการเลือกลายใหเหมาะสมกับงาน การเพนทลายบนวัตถุชนิดตางๆ 
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ARTC 3602 การประดิษฐตุกตา 2(1-2) 
  Doll Making 
  วิวัฒนาการการประดิษฐตุกตา การประดิษฐตุกตาของไทย ประโยชน คุณคา การออกแบบ 
การเลือกใชวัสดุมาประดิษฐเปนตัวตุกตา และใชประกอบตกแตง การออกแบบบรรจุภัณฑ         
และการคิดคํานวณราคาเพื่อการจัดจําหนาย 
 
ARTC 3603 ศิลปการปนแตง 2(1-2) 
  Clay Handicrafting 
  ประวัติความเปนมา ประโยชนคุณคา ศึกษาการนําวสัดุอ่ืนๆ มาใชกับงานปน
ประเภทตางๆ การออกแบบและการนําหลักศิลปะมาปนเปนรูปทรงตางๆ เพื่อนําไปใชเปนของเลน 
ของใชเครื่องประดับ และของชํารวย บรรจุภัณฑเพื่อการวางโชว และการคิดคํานวณราคาเพื่อการ
จัดจําหนาย  
 
ARTC 3901 โครงการศึกษาเอกเทศศิลปประดิษฐ 3(250) 
  Individual Study in Handicraft 
  ใหผูเรียนเสนอโครงการเอกเทศศิลปประดิษฐตามความสนใจพิเศษ เพื่อศึกษา
คนควาทดลองใหมีความรูอยางกวางขวางและลึกซึ้งเฉพาะเรื่อง โดยไดรับคําแนะนําและอยูภายใต
การนิเทศอยางใกลชิดของอาจารยและผูเกี่ยวของ การเสนอผลงานเพื่อประเมินผลและปจฉิมนิเทศ 
 
ARTC 4201 เทคนิคการทําดอกไมแหง 2(1-2) 
  Techniques in Dry Flower Making 
  ศึกษา คนควาทดลอง การทําดอกไม  ใบไมสดใหเปนใบไมแหงที่สวยคง
รูปลักษณ สีสันไวมากที่สุด ใชประโยชนไดนาน โดยวิธีธรรมชาติและการใชเทคโนโลยีสูงขึ้น การ
เลือก และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ เทคนิคและวิธีการทําดอกไม  ใบไมแหงใหไดผลดียิ่งขึ้น 
ปฏิบัติการคนควาทดลองภายใตการนิเทศของอาจารย การเสนอผลงานและประเมินผลงาน  
 



  
197 

 

ARTC 4501 การประดิษฐผลิตภัณฑจากใยพืช 2(1-2) 
  Plant Fiber Crafting 
  ศึกษาการนําใยพืชในทองถ่ินมาออกแบบเปนผลิตภัณฑ กรรมวิธีการฟอกยอม
เสนใย รูปแบบการออกแบบ การนําหลักศิลปะมาฝกปฏิบัติเปนผลิตภัณฑ ตามความนิยมแตละยุค
สมัย ตลอดจนการคิดคํานวณราคาเพื่อการจัดจําหนาย  
 
ARTC 4901 ปญหาพิเศษดานศิลปประดษิฐ 2(90)
  Special Problems in Handicrafts 
  ศึกษาปญหาใดปญหาหนึ่งเฉพาะแขนงที่เรียนดวยการทําวิจัย เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ภายใตคําแนะนําของอาจารย 
 
ARTC 4902 สัมมนาศิลปประดิษฐ 2(2-0)
  Seminar in Handicrafts  
  คนควาเอกสารงานวิจัย ขาวสาร บทความ บทสรุปวิเคราะห และปญหาปจจุบันที่
เกี่ยวกับงานศิลปประดิษฐ เพื่อนํามาจัดสัมมนา การฝกดําเนินการจัดสัมมนา เพื่อหาแนวทางในการ
แกปญหา 
 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR 3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน  3(3-0) 
    Public  Relation  of  an  Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน  แนวคิดและ
การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม 
วิธีดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
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ACC 2101 บัญชีการเงิน  3(3-0) 
  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับ
กิจการใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี 
การจัดทํากระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงาน
และแสดงฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึก
บัญชีไมสมบูรณ และระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC 2701 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) 
  Business  Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
สรรพสามิต และภาษีศุลกากร  การคํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ   
การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ 
 
FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB 1403 การเงินสวนบคุคล 3(3-0) 
  Personnel Finance 
  ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคดิดอกเบีย้ของสินเชื่อสวนบคุคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชวีิต การเสียภาษีเงนิไดและการตดัสินใจลงทุน ศกึษาถึงการจัดทาํงบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชวีิตประจําวนัเพื่อการออมและลงทุน 
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MK 1101 หลักการตลาด (3-0) 
  Principles  of   Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญ  และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง  โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค   
ความเขาใจเกีย่วกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด  และการวจิัยตลาดในเบือ้งตน 
 

MK 2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0) 
  Integration    Marketing   Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด   กระบวนการ
ส่ือสารทางการตลาด    การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือ 
การสงเสริมการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด   รูปแบบ 
การสื่อสารการตลาดภายในและภายนอกหนวยงาน   เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการ
ส่ือสาร   รวมถึงการประยุกตวิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 

MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
   Marketing    Management  
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด      บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด   การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด   โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค   การวิจัยตลาดและการพยากรณความ
ตองการของตลาด   การแบงสวนตลาด   การเลือกตลาดเปาหมายและ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑ  ตลอดจนการศึกษาถึงการบริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ    ราคา    ชองทางการจัด
จําหนาย  และการสงเสริมการตลาด   การตลาดบริการ    การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส   การจัด
องคกรการตลาด  และการควบคุมทางการตลาด 
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MGT 1101  องคการและการจัดการ  3(3-0) 
   Organization and Management  
   ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน   การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน 
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบตัิงานตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
MGT 1102       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ  3(3-0) 
    Introduction  to  Business  Operation  

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน                    
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ  แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษา
ปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
MGT 3102  การเปนผูประกอบการ  3(3-0) 
   Entrepreneurship  

  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี   หลักทฤษฎีและปฏิบัติของ
การจัดการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ   แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ   การบริหารการผลิต  การบริหารเงินทุน   การจัดการทางการเงิน    การจัดรูปแบบองคกร 
การวาจางและประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ  
ลักษณะของธุรกิจประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อใหเกิด
ความคิดริเร่ิมของตนเอง    
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MGT 3103  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  3(3-0) 

    Small  and  Medium  Business Management  
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การบริหารงาน

และปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจ   
การลงทุน   การจัดหาเงินทุน    การจัดองคการ   การปฏิบัติงาน  โครงสรางของตลาดและการ
ดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบ
เศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ  เชน  การตลาด  การเงิน   การบริหารทรัพยากรมนุษย  
การผลิต  กฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ   การประเมินผลการดําเนินงาน  
แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
MGT 3105  การประกอบการธุรกิจชุมชน    3(3-0) 
   Community  Business  Operation  
   ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ   รูปแบบ  และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน  ไดแก  การจัดการ  การบริหารทรัพยากรบคุคล  การตลาด  การเงิน  การบัญชี  และ
ปจจยัที่มีผลตอความสําเรจ็ของผูประกอบการธุรกิจชุมชน  ศึกษาลักษณะของชุมชน  ปจจัยส่ิงแวดลอม
ของชุมชนที่เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ   และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนนิการ
ของผูประกอบการธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและ
ตอสังคมโดยรวม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศกึษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 
ECON 1103   เศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0) 
   An Introduction to Economics 
  เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

  ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการผลิต
ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพฒันาเศรษฐกจิ 
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ECON 1104   เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1    
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM 1101  การบริหารทรัพยากรมนุษย  3(3-0) 
   Human  Resource  Management  

  ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ  และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การสรรหาการคัดเลือก  การพัฒนาการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การจายผลตอบแทน  แรงงานสัมพันธ  ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย 
 
HRM 1201  การพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0) 
   Personality Development  

  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ  โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนํา
ทางธุรกิจทุกระดับ  เนนการพูดติดตองานธุรกิจ   การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอ
ที่ประชุม   การตัดสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ   การเกลี้ยกลอม  การเจรจาตอรอง   การเขาสังคม  การ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางดานรางกาย  อารมณและจิตใจ   โดยเนนการใชหลักธรรมในทาง
ศาสนาและรูจักทําการวิเคราะห  ทําการประเมินตนเอง  วางแผนพัฒนาตนเองใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
NUTR 3801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Food and Nutrition 
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตวัผูเรียนใหมีความรู 
ทักษะ เจตคต ิ การจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกบัวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือ
รูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวกับงานในวิชาชีพนัน้ๆ  
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NUTR 4801 ฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการ 5(350)  
  Field Experience in Founds and Nutrition 
  ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และมีการปฐมนเิทศและ
ปจฉิมนิเทศเกีย่วกับรายละเอยีดของวิชาชพี 
 
FCL 3801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Clothing 
  ความสําคัญของการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพแขนงผาและเครื่องแตงกาย 
การวางแผน จรรยาบรรณของวิชาชีพ มารยาทสังคม ความรับผิดชอบตอหนาที่ การตรงตอเวลา 
วิธีการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล ศึกษาความตองการของชุมชนที่เกี่ยวของ ฝกทดลอง
ปฏิบัติการในสถานการณจําลอง เพื่อเปนแนวทางในการที่จะออกไปฝกประสบการณใหไดรับ
ประโยชนคุมคา และสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี 
 
FCL 4801 ฝกประสบการณวิชาชีพผาและเครื่องแตงกาย 5(350) 
  Field Experience in Clothing 
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนนอกสถานศึกษา และมกีารปฐมนิเทศและบัจฉิม
นิเทศเกีย่วกับรายละเอียดของวิชาชีพ  ARTC   3801 
 
ARTC 3801 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดษิฐ 2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Handicrafts 
  จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ 
ซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ โดยศึกษาจากสื่อตางๆ จําลองรูปแบบสถานการณจริงและ/หรือ 
ศึกษาจากประสบการณตรงโดยการทัศนศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณ
วิชาชีพและฝกปฏิบัติจริงในสถานการณศึกษา 
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ARTC 4801 ฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ 5(350) 
  Field Experience in Handicrafts 
  การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปประดิษฐ โดยการสงนักศึกษาไปฝกงานตาม
สถานประกอบการงานวิชาชีพศิลปประดิษฐ การประเมินผลของเจาของกิจการ การพิจารณาผลการ
ประเมินโดยอาจารยนิเทศ  
 


