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Departm
ment of Hum
man Relatioon
Course code HC (0006)
ม.บน.103: บ้านและชุชมชน
3(3--0-6)
HC 103: Home and Community
C
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความสําคคัญของบ้านแลละครอบครัว ชีวิตครอบครัวแและ
การบริบาาลทารก ปัญหาและการปรั
ห
บปรุ
บ ง บ้านเรือนนใน
เมืองและชนบท หลักศิลปะที
ล ่ใช้ในชีวตประจํ
ติ
าวัน คว ามรู้
ในเรื่องอาาหาร โภชนาการและสุขวิทยาที่มีผลต่ออนนามัย
ส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน การจจัดการเสื้อผ้าใใน
ครอบครัว ชุมชนและกาารพัฒนาชุมชนน ความสัมพันั ธ์
ระหว่างบ้บ้านและชุมชน
Importancce of home annd family ; fam
mily life and c hild
rearing, pproblems and improvement of home in urrban
and rural areas ; princiiples of art in every-day lifee;
knowledgge in food, nuttrition and hyggiene effectingg the
health of individuals, faamily and com
mmunity;
managem
ment in family clothing; com
mmunity and itts
developm
ment; home annd community relations.
ม.บน. 1115: การตัดเย็บเสื
บ ้อผ้า 1
3(2--3-4)
HC 115 : Clothing Construction
C
1
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การใช้และการดูแลรักษาอุ
ษ ปกรณ์ตัดเย็บ การวัดตัว
การสร้างแบบเบื้องต้น หลักสําคัญขอองการตัดเย็บเเสื้อผ้า
การฝึกปฏิฏิบัติตัดเย็บเสือผ้
อ้ าฝ้ายจากแบบที่สร้างไว้
การดัดแปปลงแบบจากแแบบตัดเบื้องต้นไปเป็
น นแบบอืน่ นๆ
Use and care of sewing equipment, body
measurem
ment, basic paatterns, essenntials of clothinng
construction, practical exercise
e
in maaking cotton
garment, adaptation off basic patternns to different
designs.

ม.บน. 123 : เคมีในคหกรรรมศาสตร์
3(3-0-66)
HC 123 : Chemistry in HHome Econom
mics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความสัมพันธ์ของเคมีกับวิชชาคหกรรมศาสสตร์ การใช้
สารเคมีในวิชาคหกรรมศาสสตร์ เช่น น้ํา อากาศ ก๊าซ
เชื้อเพลิง กรดด ด่าง สารอาหหาร เอนไซม์
สารทําความสสะอาด พลาสติติก สี สารเคมีที่ใส่ในอาหาร
การเปลี่ยนแปปลงของสารในนอาหาร ก่อนแและหลังการ
ประกอบอาหาร
Relation of chemistry andd-home-econoomics. Uses of
o
chemical subbstances in hoome-economiccs, e.g. waterr,
air, gas, fuel, acid, aalkali, nutriennts enzymess,
detergents, plastics,
p
paintts, Chemical food
f additivess.
The changess of substancees in food before and afteer
food preparation.
ม.บน. 126: อาหารเบื้องต้ต้น
3(3-0-66)
HC 126 : Inntroduction tto Food
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความสั ม พั นธ์
น ร ะหว่ า งออาหารกั บ สุ ขภาพอนามั
ข
ย
สารอาหาร อาหารหลั
อ
ก ไดด้แก่ ข้าว ข้าวสาลี
ว
และแป้ง
นมและผลิตภัภณฑ์นม ไข่ เนืนื้อสัตว์ ไขมัน ผัก และผลไม้ม้
น้ํ า ต า ล เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ก า ร ส ง ว น คุ ณ ค่ค า อ า ห า ร ใ น
กระบวนการหหุงต้ม การเตรีรียมและการเก็บรักษา ปัญหาา
เรื่องอาหารขอองโลก
Relation of food
f to healtth, nutrients, common foodd
materials; rice, wheat, aand flour, milk,
m and milk
products; egggs, meat, faats, vegetablees and fruitss,
sugar, beverage. How to ppreserve the nutritive valuee
in process of cooking, prepparation and storage. Worldd
food problem
ms.
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3(2-33-4)
ม.บน.133: การออกแแบบเบื้องต้น
HC 133 : Basic Desiggn
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การออ ก แ บ บ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ห ลัั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ
การตกแ ต่ง บ้าน การจัจั ด ดอกไม้ การเลื อกเครื่ อง แต่ ง
กาย และะการออกแบบใในวิชาคหกรรมมศาสตร์
Elementaary design annd principles of design, hhome
decoratioon, flower arrangement, costume
c
selecction
and desiggn in home ecconomics.
ม.บน.1433: การจัดระเเบียบชุมชน
3(3-00-6)
ของสังคมไไทย
HC 143: Community Organizationn of Thai
Society
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ธรรมชาติติ โครงสร้าง แลละหน้าที่ของชุชมชน ลักษณะขของ
ชุมชนชนบบทและชุมชนใในเมืองของไทยย หน่วยงาน
บริหารท้อองถิ่น ระบบกาารบริหารของไไทย การจัด
หน่วยงานนของกลุ่มสนใจจร่วมกัน ปัญหาในด้
ห าน
นิเวศน์วทิทยาและวัฒนธรรมของชุมชนไ
นไทย การจัด
กิจกรรมนนันทนาการในชชุมชน
Nature, sstructure and functions
f
of thhe community;;
characterristics of Thai rural
r and urbaan communitiees,
local goveerning bodies,, Thai administrative system
ms,
organizattion for group interests, ecological and
cultural pproblems of Thhai communityy. Community
recreationn activities.
ม.บน.2003: การสมรสสและความสัมพั
ม นธ์ 3(3-00-6)
ในครอบครรัว
HC 203: Marriage and Family Reelations
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การสมร สและการตั้ ง ครอบครั ว ข้อขั ด แย้ ง และ การ
ปรับตัวก่อนและหลังการสมรส ควาามสัมพันธ์ระหหว่าง
สามีภรรยยา ความสัมพันธ์ของกามารมณ์ในชีวิตส มรส
ในแง่จริยยธรรม ความสสัมพันธ์ระหว่างบิ
า ดามารดาาและ
บุ ต ร วั ฏ จั ก รแห่ ง ชี วิ ตครอบครั
ต
ว และการวางแ
แ
แผน
ครอบครัว การแต่งงานนและการหย่าร้าง

a
Marriage andd establishmeent of family, premarital and
marital conflicts and adjuustments, wiffe and husbaand
relationship, ethical signnificance of sexual life in
marriage, paarent and chiild relationshipp, family cyccles
and family planning. Marriaage and divorrce.
ม.บน. 206: การจัดการบ้บ้านเรือน
3(3-0--6)
HC 206 : Hoome Manageement
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ผลกระทบขอองค่านิยมและะทัศนคติที่มีตอการตั
่อ
ดสินใจจใน
การเลือกใช้ปัปจั จัยต่าง ๆ ในนครอบครัว เช่น เวลา พลังงาน
ความรู้ ความสามารถ ฯลลฯ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ถึ ง เป้ า หม าย
ครอบครัว การนํากระบวนนการจัดการ เช่น การวางแผผน
การควบคุมงานและการป
ระเมินผล มาาใช้ในด้านต่าง ๆ
ง
ของการดํารงชีวิต
The effects of values and attitudes on decisioons
regarding the use of fammily resourcess; time, energgy,
knowledge, ability, etc. aas means to achieves fam
mily
goals; applicaation of manaagement proccesses, planninng.
controlling, evvaluation, in vvarious aspectts of living.
ม.บน. 213: การออกแบบบ
3(3-0--6)
และการเลือกกเสื้อผ้า
HC 213: Clothing Designns and Selecction
อ้ านก่อน : ไม่มี
เงื่อนไข ที่ตองผ่
หลักศิลปะในการเลือก และะการออกแบบเครื่องแต่งกายยที่
เหมาะสมสําหรั
ห บโอกาสต่าง ๆ การเสริมสร้
ม าง
บุคลิกภาพด้วยเสื
ว ้อผ้า
Art principles in selection aand design of appropriate
assembles foor various occaasions, personality
improvementt through clothhing.
3(1-4-33)
ม.บน. 214: งานใบตอง
ง
HC 214 : Banana Leaf OOrnamentatioon
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไไม่มี
ประวัติความเป็นมาและคุณ
ณค่าของงานใใบตองไทย วัสดุ
ส
อุปกรณ์และกการเก็บรักษางงานใบตอง เทคคนิคการประดิษฐ์
ษ
งานใบตองปประเภทต่ า ง ๆ เช่ น บายศศรี กระทง แลละ
พานใบตอง
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History aand value of Thai bananaa leaf ornameental
style. M
Materials preparation andd product ccare.
Techniques of bananaa leaf prepaaration in varrious
styles, ssuch as bai--sri (banana leaf making for
ceremonies), ka-tong (banana leaaf preparationn for
floating) aand parn (bannana leaf prepparation for traays).

History
H
of tradditional Thai ffloral arrangement and
thhe beliefs related
r
to fllowers used in Thai
ceremonies. Trraditional Thaai floral arranggement in
original
o
and contemporaryy styles, with
w fresh
flowers, bananna leaves, veggetables, andd fruits for
special occasions.

ม.บน. 2115: การตัดเย็ย็บเสื้อผ้า 2
3(2-33-4)
HC 215 : Clothing Construction
C
2
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
เทคนิคต่าาง ๆ ที่จําเป็นในการตั
น
ดเย็บเสื้อผ้าแบบต่าาง ๆ
และผ้าชนินิดต่าง ๆ การตัดเย็บเสื้อผ้า โดยเน้นการแแก้ไข
ส่วนบกพร่องให้เหมาะสสมกับรูปทรง
Techniques required foor various styles of clothes and
types of ffabrics, constrruction of garm
ments with speecial
emphasiss on fitting prooblems and finnishes.

ม.บน.
ม
219: กาารจัดดอกไม้แแบบสากล 3(1-4-3)
HC
H 219 : Interrnational Floower Arrangeement
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิ
แ ดและปรัชญาในการจั
ช
ด ดอกไม้ องค์ประกอบ
การออกแบบ
ก
และเทคนิ
แ
คการรจัดดอกไม้ กาารจัด
ดอกไม้
ด
แบบสากกลในรูปแบบต่ต่าง ๆ ศิลปะกาารจัด
ดอกไม้
ด
ร่วมสมัย การจัดดอกไไม้เพื่อตกแต่งสถานที
ส
่ใน
โอกาสพิ
โอ
เศษต่าง
า ๆ
Philosophy
P
andd concepts of fflower arrangiing,
composition annd techniques of flower arraangement,
flower arrangement in variouus styles. Moddern art in
flower arrangement. Decoraation by flowerr
arrangement
a
foor various.

3(3-00-6)
ม.บน. 2116: ประวัติเครื่อื งแต่งกาย
HC 216 : History of Costume
C
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
พัฒนากาารของเครื่องแแต่งกายยุคต่าง
า ๆ แบบเสื้อ ผ้าที่
สะท้ อ นใ ห้ เ ห็ น วั ฒ นธรรรมในอดี ต และอิ ท ธิ พ ลที่ มมีี ต่ อ
เครื่องแต่งกายสมัยปัจจุจบัน
Developm
ment of costuume through out ages, fasshion
as it refleects the cultuures of the paast and influences
present dday costume.
ม.บน. 2117: การประดิดิษฐ์เครื่องสดไไทย 3(1-4-3)
ร่วมสมัย
HC 217 : Contemporaary Thai Fresh Flower
Arrangemeent
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ประวัติคววามเป็นมาของงเครื่องสดไทย และความเชือ่อใน
การใช้ดออกไม้ไทยในพิธีกรรมต่าง ๆ การประดิ
ก
ษฐ์เครืื ่อง
สดไทยในนรูปแบบดั้งเดิม และรูปแบบรร่วมสมัยด้วย
ดอกไม้สด ใบตอง พืช ผัผกและผลไม้

ม.บน.226:
ม
หลลักการประกออบอาหาร 3(1-4-3)
HC
H 226 : Foodd Preparatioon
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ไม่มี
การเลื
ก อก การใช้ และการดูแแลรักษาอุปกรรณ์ในการ
ประกอบอาหา
ป
าร หลักการเตตรียมและเทคนิคในการ
ประกอบอาหา
ป
ารประเภทต่ า งงๆ โดยใช้ ตํ ารัรบ อาหาร
ไทยและอาหาร
ไท
นานาชาติ
Equipment
E
seleection,use andd care.Cookingg methods
and
a preparation using Thai inngredients and recipes.
ม.บน.
ม
228: การสร้างสรรค์ค์อาหาร
3(3-0-6)
3
HC
H 228 : Foodd Creativity
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ไม่ม่มี
การสร้
ก างสรรค์และองค์ประกกอบในการสร้างสรรค์
า
แนวคิ
แ ดในการสสร้างสรรค์อาหหาร กระบวนกการ
สร้
ส างสรรค์อาหหาร และกรณี ศึึ กษาการสร้างสรรค์
า
อาหาร
อ
Food
F creativity, components,, concepts, processes
and
a case studiees of food creeation.
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3(2-33-4)
ม.บน. 2330: การจัดดออกไม้
HC 230 : Flower Arraangement
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การเลือกกภาชนะและดออกไม้ที่เหมาะสสม การจัดดอกกไม้
แบบตะวันนออก และตะววันตกในโอกาสสต่าง ๆ เทคนิค
การบํารุงงรักษาดอกไม้ให้
ใ คงทน
Choosing suitable conntainers and flowers; easstern
and westtern styles of flower arrangement in diffeerent
occasionss. Flower take care techniquues.
3(3-00-6)
ม.บน. 2441 : สวัสดิการชุมชน
HC 241 : Communityy Welfare
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แนวคิด คความหมาย หลักการในนการจัดสวัสดิ การ
รูปแบบของการบ
สําหรับชุ มชน
แ
บริหารและกา รจัด
สวัสดิการรชุมชน ปัจจััยความสําเร็จและความล้มเเหลว
ประเด็ น ที่ เ กี่ย วข้อ งกั บการจั
บ
ด สวั สดิก ารของชุ ม ชชนใน
ด้านเศรษษฐกิจ กลุ่ม/เเครือข่ายทางสัสังคม การศึศกษา
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิสิ่งแวดล้อม รววมทั้ง
นโยบายแและกฎหมายทีที่เกี่ยวข้องกับการจั
บ
ดสวัสดิ การ
ชุมชน
Conceptss, meanings annd principles of
o community
welfare, models of maanagement, faactors of succeess
and failurre, issues relaated to the ecoonomic welfaree of
the comm
munity, groupss and social neetworks,
educationn, culture, natural resourcess and
environm
ment as well ass related policcies and laws..
ม243.บนน.: การสหกรรณ์และ
3(3-00-6)
สวัสดิการชชุมชน
HC 243: Cooperativee and Community Welfarre
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
หลักของรระบบการสหกกรณ์ ขบวนการรสหกรณ์ใน
ประเทศไททย การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพขออง
เกษตรกรรด้วยระบบสหกกรณ์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจในน
ท้องถิ่น แและปัญหาผู้นาในหมู
าํ
่บ้าน โครรงการหลวง
เกี่ยวกับกการจัดหมู่บ้านสสหกรณ์

Principles of cooperative
c
syystems, coopeerative
movements in Thailand, immprovement off farmer’s
standard of living by meanns of cooperative
systems, locaal economic deevelopment plans and
village leaderrship problemss, royal experriments in
cooperative societies.
s
ม.บน. 246: ภาวะการเปลีลี่ยนแปลง 3(3-0-6)
จํานวนประชชากร
HC 246 : Poopulation Dyynamics
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้ต้นเกี่ยวกับศัพทท์เฉพาะ องค์ประกอบ
ป
และกลไกที่อธิบายที่มีผลกรระทบ และชี้บงจํ
ง่ านวน
ประชากร แนนวโน้มในการเปปลี่ยนแปลงจํานวน
น
ประชากร ประวัติการเพิ่มจํ ํานวนประชากร และการ
ทํานายจํานวนนประชากรในออนาคตของโลกก และของ
ประเทศที่เกียวข้
ย่ องบางประะเทศ โครงสร้างอายุ
ง ที่มี
ผลกระทบต่อการเพิ
อ
่มจํานววนประชากรแลละ
ตัวกําหนดโครรงสร้างอายุ พพฤติกรรมเจริญพั
ญ นธุ์
พร้อมด้วยตัวกําหนด และผผลกระทบของพพฤติกรรม
เจริญพันธุ์ จํานวนประชากร
า
รกับองค์ประกกอบทาง
ภาวะแวดล้อม
Introduction tot terms, factoors, and mechhanisms
that describe, affect, and ddetermine poppulation
and trends inn population chhange; historyy and
future projecttions of world and specific country
c
population grrowth, age strructure effect on
population grrowth and detterminants of age
a
structure; ferrtility behaviorr and its deteerminants
and effects; population
p
andd environmenttal factors.
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ม.บน. 2553: โภชนศาสสตร์เบื้องต้น
3(3-00-6)
HC 253 : Foundationn of Nutritionn
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
โภชนากาาร ความสําคัคญของโภชนาาการกับชีวิตมนนุษย์
ความสั ม พั นธ์ของโภชนาการกับภาววะสุ ขภาพอน ามั ย
สารอาหาารและความต้ต้องการสารอาหารของร่าง กาย
การย่อย การดูดซึม การเผาผลลาญสารอาหาารใน
ร่างกาย แแหล่งอาหาร และการจั
แ
ดอาหหารให้ได้สมดุล
Essentialss of nutrition as
a related to health
h
and
well being functions of nutrition, hum
man nutritiona l
requirement, digestion, metabolism, balanced diett.
ม.บน.3003: การเลี้ยงแและการอบรมมเด็ก 3(3-00-6)
HC 303 : Child Care and Guidance
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การเจริ ญ
ญเติ บ โตและ พั ฒ นาการข องทารกและะเด็ ก
อิ ท ธิ พ ลขของการฝึ ก อ บรมในบ้ า น และอิ ท ธิ พ ล ของ
สิ่งแวดล้ออมที่มีต่อการรเจริญเติบโตใในด้านต่าง ๆ การ
อบรมและพัฒนาการขอองเด็ก การสังเกตเด็กที่บ้านนและ
โรงเรียนเด็กเล็ก
Growth aand developm
ment of infannts and childdren,
influence of home training
t
and environmentt on
different aspect of grow
wth,guidance and developm
ment
of children, observatiion of childreen at homess or
nursing schools.
ม.บน.3005: สุขวิทยาสส่วนบุคคล
3(3-00-6)
HC 305: Personal Hyygiene
เงื่อนไขทีที่ผ่านก่อน: ไมม่มี
คุณค่าขอองสุขภาพ องค์ค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลตต่อ
สุขภาพ รระบบต่าง ๆ ขอองร่างกายและะการระวังรักษ า
การรักษาาร่างกายให้มสุสี ขุ ภาพดี การเลืลือก และการ
บริโภคอาาหารที่เหมาะสสม สารต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายยต่อ
สุขภาพ ภูมิคุ้มกันและกการให้ภูมิคุ้มกัน โรคภัยและกการ
ป้องกันสุขขภาพของแม่และเด็
แ ก สุขภาพพเด็ก

Health valuees, factors iinfluencing health,
h
body
systems and their care, mmaintaining a healthy
h
body,
selecting andd eating who lesome foods, substances
harmful to health, immmunity and im
mmunization,
diseases andd prevention, mmaternal and child health,
mental healthh.
3(3-0-6)
ม.บน.307: สุสขวิทยาส่วนบบุคคล
และชุมชน
H
HC 307: Perrsonal and CCommunity Hygiene
เงื่อนไขที่ผ่านก่
น อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้ต้นเกี่ยวกับสุขภภาพและการสาธารณสุข
การส่งเสริมสุขภาพสําหรับบบุคคลในครอบบครัว และ
ชุมชน การวาางแผนการป้องงกัน และการแแก้ปัญหา
สาธารณสุขและสิ
แ ่งแวดล้อมมในครอบครัวและชุ
แ มชน
การจัดบริการรและการดําเนินินงานโครงการสาธารณสุข
ชุมชน
Fundamental health and ppublic health. Personal
P
health promootion in family and community. Planning
the preventioon and solutionn of problems related to
public health and environmment in family and
community. Providing
P
servvice and underrtaking
community public health pprojects.
ม.บน.311: การค้
ก าผลิตภัณ
ณฑ์เสื้อผ้า
3(3-0-6)
HC 311: Clotthing Producct Merchandising
เงื่อนไขที่ผ่านก่
น อน: ไม่มี
หลั ก การดํ า เนิ น การค้ า เ สื้ อ ผ้ า อุ ต สา หกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ กาารวางแผน กาารตลาด การจัจัดซื้อ การจัด
จําหน่ายทั้งในนระบบขายปลีลีกและขายส่ง การส่งเสริม
การขาย กาารนํ า เสนอผลิลิ ต ภั ณ ฑ์ และะกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าผลิลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
Principle of merchandising
m
of industrial clothing
c
products, planning, marketting, purchasinng, retail
and wholesale systems, saales promotionn, product
presentation, laws and reggulations, and copyright in
relation to thee business.
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ม.บน. 3113 : เส้นใยแลละสิ่งทอ
3(3-00-6)
HC 313 : Textile Fabbrics
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความสํา คัญของสิ่งทออ อุตสาหกรรมมสิ่งทอในปัจจจุบัน
การผลิตเเส้นใย การจําแนกประเภท เส้
เ นใยที่ใช้ในสิสิ่ งทอ
เช่น ขนสัสัตว์ ไหม ฝ้าย ลินิน แร่ธาตุ และใยสังเครราะห์
อื่น ๆ กาารทอ การย้อมสี การพิมพ์ การออกแบ บผ้า
การเลือกกและการดูแลรัรักษาผ้า สิ่งทออที่ใช้ในครอบคครัว
Importancce of textile; textile
t
industryy today;
construction of fabrics; classification of textile fiberrs;
wool, silkk, cotton, linenn, mineral and synthetic fibeers;
weaving dyeing and printing design in fabrics,
selection and care of faabrics, househhold textile.
ม.บน. 3115 : เสื้อผ้าสําหรั
า บครอบครัว 3(3-00-6)
ในสมัยปัจจุบัน
HC 315 : Clothing Tooday’ s Family
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
อิทธิพลททางจิตวิทยา ทางสังคม และททางเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ต่อความตต้องการเสื้อผ้า หลักในการพิพิจารณาเลือกกและ
ซื้อเสื้อผ้า การเก็บและะการดูแลรักษาเสื
ษ ้อผ้า และะการ
ทํ า งบปรระมาณใช้ จ่ า ยค่ า เสื้ อ ผ้ า สํ า หรั บ สมาชิ กใน
ครอบครัว
Clothing nneeds as affeccted by variouus psychologiccal,
sociologiccal, and econoomic influencess. Selection,
purchasee, care and budgeting of clothing for family
memberss.
3(2-33-4)
ม.บน. 3116 : เสื้อผ้าสําหรั
า บเด็ก
HC 316 : Clothing forr Children
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน:
น ม.บน.115 หรือ
ตาามความเห็นชอบของสาขาวิ
ช
วิชา
การใช้ผ้าสีและแบบ การประดับตกแตต่งเสื้อผ้า เทคนินิค
การตัดเย็ย็บ และการดัดแปลงเสื้อผ้าทใช้
ที่ แล้วมาเป็น
เสื้อผ้าสําาหรับเด็ก
Applicatioon of fabrics, colour,
c
patternns; decoration of
children'ss costume; tecchniques in cloothing
construction, and in changing used clothes
c
into
children'ss clothes.

ม.บน. 324 : อาหารว่าง
3(1-4-3)
HC 324 : Snnack
เงื่อนไขที่ผ่านก่
น อน: ไม่มี
ความหมาย ความสําคัญแและประเภทขอองอาหารว่าง
เทคนิคการปรระกอบอาหารรว่าง การดัดแปลงอาหาร
ด
ว่าง บรรรจุภัณฑ์และกาารจัดตกแต่งอาหารว่
อ
างใน
โอกาสต่าง ๆ
Definition, im
mportance andd types of snack.
s
Snack
preparation and
a cooking techniques. Modifications,
M
packaging annd decoration in occasions.
3(3-0-6)
ม.บน. 325: การควบคุมกการจัดซื้อ
อาหารและเคครื่องดื่ม
HC 325: Foood and Beve rage Purchaasing and
Conntrolling
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้ต้นเกี่ยวกับกาารควบคุมการจจัดซื้ออาหาร
และเครื่องดืม่ การประมาณ
ณยอดขาย การควบคุมการ
จัดซื้ออาหารรและเครื่องดื่ม การควบบคุมการขาย
อาหารและเคครื่องดื่ม
Introduction to food and bbeverage purrchasing and
controlling. Determining
D
saale forecasts. Purchasing
and controllinng of food aand beveragee. Controlling
sales of food and beveragee.
ม.บน. 326: สุขวิทยาอาหหาร
3(3-0-6)
HC 326 : Food Hygiene
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
แหล่งต่าง ๆ ของอาหาร
ข
โรรคที่เกิดขึ้นเนืองจากอาหาร
่อ
เป็ น สื่ อ นํ า การรั
ก ก ษาอนนามั ย ของอาหหาร ปริ ม าณ
อาหารอันเหมมาะสมที่มนุษย์ ต้องการตามหหลักสุขวิทยา
อนามัย
Sources of foood, food – boorn diseases, hygienic
h
care
of food; optiimum requireement of foodd for human
beings from hygienic
h
pointt of view.
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3(3-0-66)
ม.บน. 3229 : การออกกแบบอาหาร
งานเลี้ยง
HC 329: Catering Deesign
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมมาย บทบาท หน้
ห าที่ แ ละคุณสมบั
ณ ติข องผู้จจั ด
และออกกแบบอาหารง านเลี้ยง องค์ประกอบในก าร
ออกแบบบอาหารงานเลีลี้ยง การจัดตกกแต่งอาหารงาาน
เลี้ยงในงาานต่าง ๆ
Definitionn of catering design;
d
roles and
a qualificatioons
of food ccatering designers, components of cateriing
design annd food decoraation for various functions.
3(3-0--6)
ม.บน. 3330 : การออกกแบบในงาน
คหกรรมมศาสตร์
HC 330: Design for Home
H
Econom
mics
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การออกแแบบงานด้านคคหกรรมศาสตรร์ ความสําคัญ
ของการอออกแบบงานด้านคหกรรมศา
า
าสตร์ ประเภทท
ของการอออกแบบงานด้านคหกรรมศา
า
าสตร์
การสร้างสรรค์ การอออกแบบผลงานด้านคหกรรม
ศาสตร์แลละการประยุกต์ตใช้งานออกแบบบผลงานด้าน
คหกรรมศศาสตร์กับวัฒนธรรมท้
น
องถิน่
Design foor home econnomics. Imporrtance of desiign
for homee economics. Types of deesign for hom
me
economiccs. Creative thhinking for dessigning produccts
related tto home ecoonomics and applications ffor
native cuulture.
ม.บน. 3331: รูปแบบในนการออกแบบ
บ 3(3-0-66)
HC 331 : Styles in Deesigning
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความเป็นนมา แนวคิด ลักษณะสําคั
า ญของรูปแบบบ
ต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในงานนออกแบบ การรนํารูปแบบต่า งๆ
มาสร้างสสรรค์และออกแแบบผลงาน
Importancce, source, cooncepts. Imporrtant
characterristics of variouus styles prefeerred in
designed works. Creativity of various styles for
product ddesign.

ม.บน.
ม
332: การนําเสนองาานออกแบบ 3(3-0-6)
HC
H 332 : Design Presentaation
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ไม่ม่มี
ความสํ
ค
าคัญ องงค์ประกอบ แลละประเภทของงการนําเสนอ
งานออกแบบ แนวทางในกาารประยุ กต์ใ ช้การนํ าเสนอ
งานออกแบบ
The
T importancee, componentss and categories of design
presentation.
p
Applications
A
guuidelines of a design
presentation.
p
3(3-0-6)
ม.บน.
ม
338: การออกแบบแและ
ตกแต่
ต งอาหารร
HC
H 338: Foodd Design andd Decoration
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ไม่มี
ความหมายแล
ค
ละความสํ า คั ญ ของการอ อกแบบและ
ตกแต่
ต ง อาหารร แนวคิ ด ในกการออกแบบบและตกแต่ ง
อาหาร
อ
การสร้างความดึงงดูดใจในการอออกแบบและ
ตกแต่
ต ง อาหารร กระบวนกการออกแบบ และตกแต่ ง
อาหาร
อ
Definition
D
and importance oof food design and
decoration.
d
Conncept of food design and deecoration.
Attractive
A
creation in food deesign and decoration.
Process
P
of foodd design and ddecoration.
3(3-0-6)
ม.บน.
ม
341: หลลักมนุษยสัมพพันธ์
HC
H 341 : Princciples of Hum
man Relationns
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ไม่ม่มี
หลั
ห กของมนุ ษยสั
ย ม พั น ธ์ บท บาทของมนุษยสั
ษ ม พั น ธ์ ใ น
สังคม ความสัมพั
ม นธ์ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ความสั
ค
มพันธ์
ระหว่
ร างบุคคลประเภทต่างๆๆ ที่เ ป็น คู่กัน การปรั
ก
บปรุ ง
มนุ
ม ษยสัมพันธ์ในครอบครัว ในนโรงเรียน และะในสํานักงาน
ฯลฯ
ฯ อุปสรรคของมนุษยสัมพันั ธ์ และวิธีแก้ไข
ไ
Principles
P
of huuman relations
ns; role of hum
man relations
inn society; primary and secondary relationships;
r
reelations betw
ween reciproocal pairs of persons;
im
mprovement ofo human relat
ations in familyy, school and
office;
o
obstacles of humman relations and their
solutions.
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ม.บน. 3443: สุขวิทยาชชุมชน
3(3-0-66)
HC 343 : Communityy Hygiene
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
การสาธาารณสุขและการสุขาภิบาล โรรคติดต่อและกการ
ป้องกัน กการจัดหาน้ําดื่มและน้
ม
ําใช้ สุขวิทยาสําหรับบ้ าน
และโรงเรีรียน สระว่ายน้้าํ และที่อาบน้าสาธารณะ
ํา
การกําจัดดสิ่งปฏิกูล การรควบคุมแมลง และสัตว์ท่เี ป็น
พาหะนําโโรค ความปลออดภัยและอุบัตเหตุ
ิ สุขวิทยา
สําหรับโรรงงานอุตสาหกกรรม การควบบคุมสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ สุขศึกษาสําหรับชุ
บ มชน
Public heealth and sanittation; communicable diseasses
and prevention; water supply; housing and schooll
hygiene; swimming poools and publicc bathing placees
hygiene; waste disposaal; insect vecttors and rodennt
control; ssafety and acccidents; industrial hygiene; aair
pollution control; comm
munity health education.
e
ม.บน. 3444 : กลุ่มเพื่อการพั
อ
ฒนาชุมชน
ม 3(3-0--6)
HC 344 : Group for Community
C
Development
D
t
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม1 .บน.4 3
แนวคิด คความหมายและะหลักการของกกลุ่มเพื่อการ
พัฒนาชุมมชน ความสําคัญ ลักษณะแลละบทบาทของ
กลุ่ม เพือ่อการพัฒนาชุมชน
ม กระบวนการสร้างกลุ่มเพืพื่อ
การพัฒนนาชุมชน
Concept, meaning and principles of community
developm
ment group : significance
s
of group,
characterristics, roles off community development
d
group : ggroup forming process for coommunity
developm
ment.
3(3-00-6)
ม.บน.3446 : ประชากรรศึกษาและ
คุณภาพชีชีวิต
HC 346: Population Studies
S
and Quality of L ife
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล องค์
อ ประกอบ ภาวะและ
ภ
แหล่งข้อมมูลของประชากกร ผลกระทบขของการ
เปลี่ยนแปปลงประชากรตต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรรม
การเมือง การศึกษา สิงแวดล้
ง่
อมและนนโยบาย

แนวทางการแก้
แ
ก้ไขปัญหาประชชากร ปัญหาปประชากรและ
การวางแผนคร
ก
อบครัวเพื่อยกกระดับคุณภาพพชีวิต
ในนระดับบุคคล ครอบครัว ปรระเทศ และโลกก
Data,
D componeents, status annd informationn sources of
population
p
studdies. Effects off population chhange in
economy,
e
socieety, culture, ppolitics, educattion,
environment
e
annd policy. Gu idelines for soolving
population
p
probblems. Populaation problemss and family
planning
p
for a better quality of life at the individual,
faamily, national and global leevels.
3)3-0-6((
ม.บน.349 : กระบวนการมีสส่วนร่วม
ขอองชุมชนในโคครงการพัฒนาา
HC
H 349 : Com
mmunity Partticipation Proocess in
Development Prrojects
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ม.บบน.103
แนวคิ
แ ดและคววามหมายของงกระบวนการมีส่ว นร่ว มของง
ชุมชน ความสําคั
า ญ และลักษษณะของกระบบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กระบวนการรวางแผนแบบมีส่วนร่วมของง
ชุมชนกับโครงกการพัฒนา
Concepts
C
and meanings
m
of ccommunity parrticipation
process
p
: signifficance and chharacteristics of
o community
participation
p
process,
p
commmunity participaation planningg
process
p
in deveelopment projeects.
ม.บน.
ม
353 : โภชนศาสตร์
โ
ปประยุกต์
3(3-0-6))
HC
H 353 : Appplied Nutritioon
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ม.บน. 253
นิสัยการกินและความเชื่อที่ผผิิ ดเกี่ยวกับอาหาร การเลือก
กิน อาหารที่ถกสั
ูก ด ส่ ว น อาหหาร มาตรฐานน การประเมิ น
คุณค่าอาหาร โภชนาการสํ
โ
าหหรับหญิงมีครรภ์ หญิงแม่ลูก
อ่ออน ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ
ญ่ และผู้สูงอาายุ การควบคุม
น้าํ หนักของร่างกาย
ง ภาวะโภชชนาการต่ํา แลละโภชนบําบัด
Food
F habits and fallacies; selection of and adequatee
diet;
d dietary standards; eevaluation of food intakee;
nutrition
n
in prregnancy andd lactation; innfant nutritionn;
nutrition
n
of chiildren and teeenagers and older personss,
diet
d for the aged, weight control, undeernutrition, andd
thherapeutic dieets.
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ม.บน. 3555: โภชนศาสสตร์ชุมชนและ
3(3-00-6)
การบริการด้
า านสุขภาพ
พ
HC 355 : Communityy Nutrition and Health
Services
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.บน. 2553
ครัวและของชุชมชน
ความจําเป็นในด้านสุขภาพของครอบ
ภ
องค์ ก ารรต่ า ง ๆ ที่ มุ่ งสนองความ
ง
มต้ อ งการเหลล่ า นี้
มาตรฐาานสุ ข ภาพสํสาหรั บ ครอบบครั ว และชุ มมชน
โภชนากาารและการบริหารงาน โภชนนาการในองค์ค์การ
ต่ า ง ๆ ก ารผลิ ต อาหาาร และการใช้ชประโยชน์ สํ า หหรั บ
ชุ ม ชน ออาหาร โภชนนาการและสุ ขภาพของชุ มมชน
การจั ด กการบริ ก ารด้ า นอาหาร อาหหารกลางวั น ที่ ถู ก
สัดส่วนสํสําหรับโรงเรียน คุณประโยชชน์ของอาหารใในแง่
ของการใใช้บําบัดรักษาโโรคภัยไข้เจ็บ ปัญหาต่าง ๆ ของ
โภชนากาารในงานด้านกการสาธารณสสุขและสวัสดิภภาพ
ทางสังคมม ความก้าวหน้น้าใหม่ ๆ ทางด้ด้านโภชนาการร
Health nneeds of the family and the commuunity;
agencies that tend to meet these needs. Standdards
for family and community healtth; nutrition and
institutionnal administrattion; food prodduction and usse in
the comm
munity; food nutrition
n
and community
c
heealth;
managingg food servicces; balancedd school luncches.
Use of diet as a thherapeutic meeasure in certain
diseases. Problems of nutrition workers
w
in public
health aand social welfare.
w
Receent advancess in
nutrition.
ม.บน. 4003 : ปัญหาการจัดบ้านเรือน
อ 3(3-0-66)
และทรัพยากรครอบค
พ
ครัว
HC 403 : Problems inn Home Mannagement annd
Family
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม .บน.2006
ความเปลีลี่ยนแปลงทางสสังคม เศรษฐกิกิจในชุมชน ปัญ
ญหา
ด้านสังคมม กฎหมาย เศศรษฐกิจ และกการจัดการภาายใน
บ้ า นและะครอบครั ว นโยบายและโ
น
โครงการของรรั ฐ ที่
เกี่ยวกับคความมั่นคงทางการเงิน ค่านิยม และเป้าหหมาย
ของครอบบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการเลืลือกและใช้อุปกกรณ์
ภายในบ้าาน วิกฤตการรณ์แ ละปั ญหาาระหว่างบุ คคคลใน
การครองงเรือน ทรัพยากกรจากบุคคล ครอบครัว

และชุ
แ ม ชน สําหรั
า บ แก้ ปั ญ หหาเหล่ า นั้ น โ ครงการ หรื อ
การศึ
ก กษาเฉพาาะด้านเกี่ยวกั ับการจัดการบบ้านเรือน หรือ
ความสั
ค
มพันธ์ในครอบครั
น
ว
changes in thhe communityy; social, legall,
Scio-economic
S
economic
e
and managerial pproblems of the
t home andd
faamily; public policies and programs relaated to familyy
fiinancial well being, valuess, and goals; problems of
o
selection and operation
o
of hhome equipmeent; crises andd
innterpersonal problems
p
encoountered in fam
mily living andd
inndividual, family, and ccommunity resources foor
approaching
a
thhem. Special projects or studies homee
management
m
or
o family relatiions.
ม.บน.404:
ม
เด็กและวิกฤตกการณ์
3(3-0-6))
ในครอบครัว
HC
H 404 : Children and Faamily Crises
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน: ม.บบน. 203 และะ ม.บน. 303;
หรือตามคความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิ ก ฤ ต ก า ร ณ์
ณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กกั บ เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว
การแตกแยก
ก
การหย่
ก
าร้าง บิ ดาหรือมารดดาแต่งงานใหมม่
และความสั
แ
มพัันธ์ระหว่างลูกกเลี้ยงกับบิดามมารดาที่จะเกิด
ตามมา
ต
มรณกกรรม สภาพเดด็ กกํ าพร้า กาารติดสุ รา การร
ติด ยาเสพติด ฯลฯ การปรั บบตั ว ส่ว นบุ ค คลล บทบาทของง
ผู้ใหญ่ และการรอบรมทางศาสสนาที่สัมพันธ์์กับการปรับตััว
ปั ญ หาวั ย รุ่ น กัั บ การแก้ ไ ข ปปั ญ หาของศาาลคดี เ ด็ ก และะ
เยยาวชน วิธีการรลดอคติ และกการรวมกลุ่มต่ตอต้านของเด็ก
วัยรุ่น องค์กรเอกชนทั้งที่เกี่ยยวกับศาสนาแและไม่เกี่ยวกับ
ศาสนาที
ศ
่ มี ส่ วนช่
น ว ยแก้ ปั ญ หหาอาชญากรรรมวั ย รุ่ น และะ
ปัญหาการแตกกแยกในครอบคครัว
Crises
C
experieenced by chhildren and their
t
familiess;
separation fam
mily disintegraation, divorcee, remarriagee
and
a the consequent formaation of stepp-relationshipss;
death,
d
orphanage, alcohholism, drug abuse etcc;
inndividual adjuustments; thee role of oldeer people andd
reeligious educcation in connnection with adjustmentss.
Consideration
C
of juvenile ddelinquency and
a correctivee
measures
m
of juuvenile court; means to redduce prejudices
and
a group antaagonism, privaate organizations secular as
well
w as religioous for the ssolution of thee problems of
o
juuvenile delinquuency and fammily disintegraation.
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ม.บน.4133 : เส้นใยสําหรั
ห บประดับ
3(2-33-4)
ตกแต่งแลละการออกแบ
บบสิ่งทอชั้นสูง
HC 413 : Decorative Fabrics and Advanced
Textile Dessign
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.บน 3133
การศึกษาาเรื่องเส้นใยในนอดีตและปัจจุบับน พร้อมด้วยยการ
วิเคราะห์รรูปแบบและกลลวิธีต่าง ๆ ของงการตกแต่งเส้ส้นใย
คุ ณ ค่ า ขอองเส้ น ใยเพื่ อ การตกแต่ งที่ มี ต่ อ การเพิ่ มมพู น
ประสบกาารณ์ของมนุษย์ย การออกสํารวจความสาม
ร
มารถ
ในทางสร้ร้ า งสรรเกี่ ย วกกั บ การออกแแบบเครื่ อ งทอ และ
กลวิ ธี ก าารสอดประสาานเส้ น ใยโดยไไม่ ใ ช้ เ ครื่ อ งท อใน
ท้องที่เฉพพาะแห่ง
Historic aand contempoorary fabrics with analysis of
designs aand the techniiques of decorrating fabrics. The
contribution of decorative fabrics to the enrichmennt of
human experience. Exploration of the creaative
potentialss of specific areas
a in textilee design, nonlloom
interlacingg thread techniques.
ม.บน. 4223 : การจัดการอาหาร
ก
3(2-33-4)
HC 423 : Meal Manaagement
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.บน. 226 และ ม .บนน.
253
กระบวนนการจั ด การออาหาร การรประกอบอาหหาร
การบริกาารอาหาร การรจัดอาหารสําหรั
ห บครอบครัววและ
งานเลี้ ย ง มารยาทใ นการรั บ ประะทานอาหารตตาม
ขนบธรรมมเนียมตะวันตกก
Meal maanagement process, meal preparation and
service. Meal management for faamily and social
occasionss, table manneer in western tradition.
3(2-33-4)
ม.บน. 4225 : การประกอบอาหาร
โดยวิธีทดลอง
ด
HC 425 : Experimenttal Cookery
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.บน.1233 หรือ ม.บน. 226
หรือตาามความเห็นชอบของสาขาวิวิชา

การประกอบอ
ก
อาหารโดยกาารทดลอง คุณสมบั
ณ ติ ท างเคคมี
ทางกายภาพ
ท
และปฏิ กิ ริ ย าาของอาหารใในขณะประกออบ
อาหารและถนอ
อ
อมอาหาร ทฤฤษฎีและการปปฏิบัติเกี่ยวกับวิธี
หุงต้มแบบต่าง ๆ การทดสอบบและการปรับปรุงตํารับอาหหาร
ไทยให้
ไท ได้มาตรฐฐาน
Food
F
preparation from thhe experimenntal standpoiint,
chemical and physical
p
propeerties and reaaction of food to
preparation
p
annd preservatioon, theories and
a practices in
different
d
methoods of cookingg, testing andd standardization
of
o recipes of Thhai dishes.
3(2-3--4)
ม.บน.
ม
426: การเก็บรักษาแและ
การถนอมอาห
ก
หาร
HC
H 426 : Foodd Conservatiion and Presservation
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ม..บน. 123 หรือ ม.บน.226
หรือตาม ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ช
การถนอมอาห
ก
หารในวิช าคห กรรมศาสตร์์ สาเหตุ ที่ ทํา ให้
อาหารเน่
อ
าเสีย วิธีการและหหลักการในกาารเก็บรักษาและ
การถนอมอาห
ก
หาร การนํ า เเอาวิ ธี ก ารเก็บรั
บ ก ษาและก าร
ถนอมอาหารต่
ถ
าง ๆ ที่ใช้ในบ้าานมาปฏิบัติทดลอง
ด เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์
ป
และความชํ
แ
านาาญ
Food
F preservaation in homee economics, causes of foood
spoilage, moddern methodds and principles of foood
conservation and
a preservaation, laborattory experiennce
with
w the differeent methods uused in the hoome.
ม.บน.
ม
427 : หลั
ห กการจัดอาาหารในสถาบั
บัน 3(2-3--4)
HC
H 427 : Insttitutional Foood Managem
ment
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ม.บน. 423
หลั
ห ก การจั ด อาหารและดํ าาเนิ น งานเกี่ ยวกั
ย บ อาหาร ใน
สถาบั
ส น การศึกษา นโยบา ย การวางแผผนงาน การททํ า
งบประมาณ การเลือกซื้ออาาหาร การประะกอบอาหารและ
การบริ
ก
การการรสุขาภิบาล กาารควบคุมบุคคลากร
ค
กฎหมาย
เกีกี่ยวกับการจัดอาหารในสถา
ด
าบัน
Meal
M managem
ment and orgganization in education. Meeal
policy,
p
plannning, budgetting, selectiion, purchasse,
preparation
p
and
a service. Food sanitaation, personnnel
control, the law
ws of institutioonal food manaagement.
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ม.บน. 4228 : นักจัดตกกแต่งอาหาร
3(3-00-6)
HC 428 : Food Stylisst
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.บน. 338 หรือตามคววาม
เห็นชอบขของสาขาวิชา
ความหมาาย บทบาท หน้าที่และคุณสมบั
ส ติของอาชีพพนัก
จัดตกแต่งงอาหาร การสร้างเอกลักษณ์ในการออก แบบ
ต ก แ ต่ ง อ า ห า ร ข อ ง ต น เ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า อุ ป ก ร ณ์
ประกอบกการจัดอาหารร การจัดตกแแต่งอาหารเพื่ออการ
ถ่ายภาพ และองค์ประกกอบในการถ่ายภาพอาหาร
ย
Definitionn of food styylist roles, reesponsibilities and
qualifications of food stylist, creating unique food
designs and decorations, food management, food
decoratioon and compossition for photoographing.
ม.บน. 4332 : การตกแแต่งสถานที่
3(2-33-4)
ในงานพิเศษ
เ
HC 432 :Place Decorration for Special Occasioons
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม133 .บนน.
การวางแแผน การออกแบบ และการรจัดตกแต่งสถ านที่
ให้เหมาะสสมกับบรรยากกาศในงานพิเศษต่าง ๆ
Planning design and decorate place
p
for speecial
occasionss.
ม.บน.4333 : การจัดงาานในโอกาสพิเศษ 3(2-3--4)
HC 433: Event Organnization for Special
S
Occasions
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ม.บน.1333
ความหมาาย ความสําคััญ และรูปแบบบของงานในโออกาส
พิ เ ศษต่ า งๆ หลั ก การ และแนวคิ ดของการจั
ข
ด งาานใน
โอกาสพิเเศษต่างๆ การฝึฝึกปฏิบัติจัดงาานในโอกาสพิเเศษ
Definitionn,importance and
a styles of event
e organizaation
for speccial events. Application of
o principles and
concepts of organizingg events for special occasions.
Practicum
m in organizingg events for sppecial occasionns.

ม.บน.443
ม
: การพั
ก ฒนาผูน้ นํํ าและ
3(3-0--6)
การบริ
ก
การชุมมชน
HC
H 443: Leaddership Deveelopment annd Communitty
Servvices
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ม..บน. 341
ลักษณะของชุมชนไทย
ม
ผลกกระทบของคววามก้าวหน้าทาง
ท
เททคโนโลยีต่อสังคมไทย คววามก้าวหน้าทาางสังคมโดยกการ
พัฒนาชุมชน องค์
อ ประกอบทีที่เป็นมนุษย์ในงงานพัฒนาชุมชน
ช
ทัศนคติของกลุลุ่มบุคคลที่ปฏิบบัติงานในชุมชนน และวิธีการทีที่มี
ประสิ
ป ท ธิ ผ ลที่จะใช้
จ ใ นการเปปลี่ ย นแปลงปปรั บ ปรุ ง ทั ศ นคคติ
เ หล่ า นั้ น คุ ณลัลก ษณะที่ สํ า คคั ญ ของผู้ นํ า หน้ า ที่ ข องผู้ นํน า
ความเป็
ค
นผู้นํา และวุฒิภาวะผผู้นําในท้องถิน่ การบริหารงาน
บุ ค คล วิ ธี ก า รสร้ า งเสริ ม มนุ ษ ยสั ม พั นธ์
น การเข้ า ถึถ ง
าท
ประชาชนโดยใ
ป
ใช้วิธีสั่งการแลละไม่สั่งการ การแสดงบทบ
ก
และการแก้
แ
ปญหาความเป็
ัญ
นผู้ นําและปรับปรุ
ป งให้ดีขึ้น และ
การฝึ
ก กอบรมเพื
พื่อการเป็นผู้นํา การปรับปรุงความเป็นผู้นํา
และศี
แ ลธรรมขอองชุมชน การใให้ความร่วมมือในงานหรือการ
ก
บริ
บ การชุมชน
Characteristics
C
of Thai commmunity, impacct of technoloogy
on
o Thai socieety, social pprogress throuugh communnity
development,
d
human
h
factorss community work
w attitudess of
group
g
workerss, and effectivve ways of modifying
m
theem.
Essential
E
charaacteristics of leaders, funcction of leadeers,
leeadership annd maturity, local leadders, personnnel
ways of inccreasing hum
management,
m
man relationshhip,
directive
d
and non-directivee approachess to communnity
work,
w role playing and probblem solving, leadership and
a
innnovation, training of leadeership, leaderrship and mooral
uplift
u of the coommunity, parrticipation in community
c
woork
or
o services.
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ม.บน. 4446 : ประชากรศึกษาและ
3(3-00-6)
การวางแแผนครอบครัว
HC 448 : Population Education and Family
Planning
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี
ปัญหาปรระชากรและปรระชากรศึกษา แนวความคิด
ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการรวางแผนครอบบครัว กลไกขออง
การสืบพันั ธุ์และการเกิด หน่วยงานแลละกิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับบการวางแผนคครอบครัวในปรระเทศไทย การรให้
การศึกษาาแก่มวลชนในเรื่องการวางแผผนครอบครัว
การอภิปรรายกลุ่ม
Populatioon problems annd population education varrious
concepts of family plannning, mechannism of
reproducttion and birth,, family planning agencies inn
Thailand, mass education in family planning,
p
grouup
discussionn.
ม.บน. 4448 : การศึกษาปั
ษ ญหาปัจจุบัน 3(3-00-6)
เกี่ยวกับสิ
บ ่งแวดล้อม
HC 448 : Current Issues in Enviroonmental
Studies
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชชั้นปีท่ี 4
วิธีการนําาเอาหลักการจจากสาขาวิชาตต่าง ๆ มาใช้ในนการ
เรียนรู้ ปัญหาที่เกิดจากการเกี
ด
่ยวพั
ว นของมนุษยย์กับ
สิ่งแวดล้ออม พิจารณาถึถึงสภาวะแวดล้ล้อมเป็นพิษอันนเกิด
จากบุคคลล วัตถุ และสิ่งมี
ง ชีวิตในแง่เศรษฐกิ
ศ
จ การเเมือง
และวัฒนนธรรม รวมถึถึงปัญหาการกกลายตัวเป็นชุ มชน
เมือง แลละปัญหาแหล่งทรั
ง พยากรธรรรมชาติ ศึศกษา
คุณภาพขของสิ่งแวดล้อม การแก้ไขฟื้นฟู การรักษษาไว้
และการป้ป้องกันสิ่งแวดลล้อม
An interddisciplinary appproach to isssues arising ffrom
the inteeraction of living organnisms, especcially
humans, with their environment. Considerationn of
physical and biologicaal pollution and its significaance,
economiccally, politically, and culturrally, problem
ms of
urbanizattion and naturral resources included. Studdy of
environm
mental quality,, restoration, preservation and
protectionn of the enviroonment.

ม.บน.
ม
454 : ตํตารับอาหารไท
ไทยและ
3 (2-3--4)
การประเมิ
ก
นคุ ณค่าทางอาหหาร
HC
H 454 : Thai Recipes annd Evaluationn
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : ม..บน. 226 และะ ม.บน. 253
การประเมิ
ก
นคุณค่
ณ าทางโภชนาาการของอาหาารไทย
โดยทั
โ ่ว ๆ ไป กาารแนะนําเพื่อกการปรับปรุงคุณค่าทาง
โภชนาการอาห
โภ
ารไทย พืชไทยยที่รับประทานไได้ และคุณค่า
ทางโภชนาการข
ท
ของพืชเหล่านั้นั
Nutritive
N
evaluuation of commmon Thai dishhes, suggestioons
foor nutritional improvementt of Thai dishhes, edible Thhai
plants
p
and theiir nutritional vaalues.
ม.บน.
ม
460: สหกิจศึกษา
6(0-0--0)
HC
H 460: Coopperative Educcation
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน: นักกศึกษาชั้นปีท่ี 4 และตาม
คววามเห็นชอบขของสาขาวิชา
นักศึกษาต้องไปปปฏิบัติงานในสสถานประกอบบการที่ได้
มาตรฐานทางด้
ม
ด้านการบริการรอาหารและโภภชนาการ
หรื
ห อด้านการจัดการและพั
ด
ฒนนาทรัพยากรชุมชน
ม
หรื
ห อด้านศิลปสััมพันธ์ โดยปปฏิบัติงานเสมือนพนั
อ กงานของ
สถานประกอบก
ส
การไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่
อ างต่อเนื่อง
และต้
แ องได้รับการดู
ก แลควบคุมมโดยอาจารย์ทีท่ปี รึกษาและ
พนั
พ กงานพี่เลี้ยง โดยมีการประะเมินผลเป็นทีน่น่ าพอใจ (S)
หรื
ห อไม่เป็นที่นาพอใจ
า่
(U)
Students
S
are reequired to woork for a qualiffied organization
inn food and nutrition servicess, in community managemeent
or
o in developm
ment of art relaations as a traainee for at leaast
16 weeks and will be supervvised by an academic
a
advissor
as
a well as a job supervisoor. Grading will
w be given on
satisfactory (S)) or unsatisfactctory (U) basis.
ม.บน.
ม
470: สัมั มนาเกี่ยวกับั บ้านและชุมชน
ม
3(3-0--6)
HC
H 470 : Sem
minar in Hom
me and Comm
munity
เงืงื่อนไขที่ต้องผผ่านก่อน : นักกศึกษาชั้นปีทีท่ี 4 ; สําหรับ
นั กศึกษาวิชาเอกเท่านั้น
การศึ
ก กษาค้นควว้าและเสนอราายงานเกี่ยวกับบ้
บ านและชุมชนน
ตามหั
ต วข้อที่นักศึกษาเลือก อภิภิปรายกลุ่มเกียวกั
่ บผลการ
ค้นคว้า
Inndividual in deepth investigattion and preseentation of a
student selecteed topic in Homme and Comm
munity. Group
discussion
d
of findings of the investigation.
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ม.บน.4775: ระเบียบวิธีธีวิจัยบ้านและชุมชน 3(33-0-6)
HC 475 : Research Methods
M
in Home
H
and
Communityy
น ม.บน.1033 และ ม.บน. 332
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน:
ลักษณะกการวิจัยในแขนนงวิชาต่าง ๆ ทีเกี
่ ่ยวกับบ้านแและ
ชุมชน กาารเลือกปัญหาและการกําหนนดปัญหางานวิจจัย
การทบทววนวรรณกรรมมและผลงานวิจัจยั ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวิธีวิจัย การรวบบรวมและการตีตีความหมายข้้อมูล
แนวทางกการเขียนโครงกการวิจัยทางบ้านและชุ
า
มชน
Nature off research in various
v
areas of Home and
Community, topic selecction and deteermination of
research problems, liteerature review
w and related
research,, research meethodology, daata collection aand
interpretaation, researcch proposal wrriting.
ม.บน. 4776 : การศึกษาค้
ษ นคว้าส่วนบุ
น คคล 3(33-0-6)
HC 476 : Individual Study
S
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : นักศึกษาชชั้นปีท่ี 4 ; สําาหรับ
นักศึกษาวิวิชาเอกเท่านั้ ัน
การศึกษาค้นคว้าเฉพาาะบุคคล โดยเลือกหัวข้อเรื่อองตามที่
นักศึกษาสสนใจ และได้รัรบั ความเห็นชออบจากอาจารย์ย์ผู้สอน
Individual investigation and reports of
o a topic propposed
by studennt and approvved by instructtor.
ม.บน. 4779 : การฝึกงาานบ้านและชุชมชน
3(33-0-6)
HC 479 : Home and Community
เงื่อนไขทีที่ต้องผ่านก่อน : เรียนวิชาเเอกบังคับมาแแล้ว
ไม่น้อยกวว่า 18 หน่วยกิกิต
การฝึกปรระสบการณ์ทางด้
า านบ้านและะชุมชนในหน่วยยงาน
ของรัฐบาาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ความรู้และทักั ษะ
ของนักศึกกษาสาขาวิชาบ้บ้านและชุมชน
Home and Community internship in government ssector,
state enteerprise sector and private inn order to enhhance
the qualitty of Home annd Communityy majoring studdents.
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