
 
 
 
 

4024209 เคมีเกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิง    3(3-0-6) 

   Chemistry of Fuels  

 ชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิง สมบัตทิางกายภาพ และเคมีของน้ํามันเชื้อเพลิง การ

ตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลงิ 
 

 

4125007 การสรางเว็บขั้นพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

Basic Web Development 

 

            ก า ร ทํ า ง า น   ป ร ะ โ ย ช น   แ ล ะ บ ท บ า ท ข อ ง ร ะ บ บ อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  

วิธีการสื่อสารขอมูล  เปาหมายของการสรางเว็บ แนวทางการออกแบบเว็บสําหรับงานแบบตาง 

ๆ  เรียนรูและฝกใชเครื่องมือชวยสรางเว็บและโปรแกรมแมขายเว็บ 

 

  

ANI1106 การเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรผสมผสาน   3(2-2-5) 

  Animal Production in Integration Farms  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี   

ศึกษาการเลี้ยงสัตวรวมกัน เพื่อใชมูลสัตวเปนอาหาร หรือกับงานเกษตรอยางอื่นอัตรา

การเลี้ยงแบบผสมผสาน ปริมาณและชนิดอาหารที่ใชสมทบการผลิต การจัดการวงจรการผลิต

ปญหา และแนวทางแกไขปญหา  ตนทุนการผลิตและการจําหนาย 

 

ART0505 การวิจารณศิลปะ      3(3-0-6) 

 Art  Criticism 

ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญและความเปนมาของการวิจารณศิลปะ  ปรัชญาและ

รูปแบบการวิจารณศิลปะ  ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ  การนําเสนอการวิจารณศิลปะ 
 

 

ART1101  ศิลปะเบ้ืองตน         2(1-3-3) 



 
 
 
 

  Art  Introduction 

ทัศนธาตุและวัสดุ  พื้นฐานของการสรางงานทัศนศิลป  คุณลักษณะของศิลปะแตละสาขา ทดลอง

ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเบื้องตนทางจิตรกรรม  ประติมากรรม  ศิลปะภาพพิมพ  และสื่อประสม  เนน

ความเขาใจกระบวนการสรางงานทัศนศิลปที่มีลักษณะพิเศษของศิลปะแตละสาขาทั้งลักษณะของการจัด

องคประกอบและทฤษฎีส ี

ART1104 ทัศนศิลป  1      3(1-4-4) 

 Visual  Art  1 

การสรางสรรคผลงานศิลปะขั้นพื้นฐานโดยใชเทคนิควิธีการทางจิตรกรรม  

ประติมากรรมและศิลปะภาพพิมพ 

 

ART1106  การออกแบบเบ้ืองตน     3(2-2-5) 

  Design Fundamental 

 วิเคราะหปญหาการออกแบบ คนควาขอมูลการออกแบบ นําเสนอแนวคิด หลักการ 

เทคนิคในการสรางสรรค การแกปญหาในการออกแบบอยางสรางสรรค 
 

 

BI03302        ขาวไทยศึกษา   3(2-2-5) 

         Thai Rice Studies 

ประวัติ แหลงกําเนิด สายพันธุ การเพาะปลูก การขยายพันธุ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา

ตอการตอบสนองตอความเครียด การเจริญเติบโต การปรับปรุงพันธุโดยวิธีธรรมชาติ แนวทาง

ในการอนุรักษพันธุขาว 
 

BI04305 หลักการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร  3(2-2-5) 

Principle of Food Processing and Preservation 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาหาร สารอาหารและผลิตผลทางอาหาร     จุลินทรียที่

เกี่ยวของกับอาหารการแปรรูปอาหารการถนอมอาหารในครัวเรือนและใน อุตสาหกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดข้ึนในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร  การรักษาคุณภาพ

และมาตรฐานอาหาร  สารเคมีที่ใชในอาหาร  กฎหมายคุมครองผูบริโภค 

 



 
 
 
 

BLA2605  การวางแผนและการบริหารโครงการสวนทองถ่ิน   3(3-0-6) 

Project Planning and Management for Local Government 

กรอบความคิดดานการวางแผนการดําเนินงานของทองถิ่นและการบริหารโครงการให

มีประสิทธิภาพ ดวยการคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหาร โดยเนนปรัชญาของ

การบริหาร โครงการในรูปแบบใหม แนวทางในการบริหารโครงการ ทั้งในระดับจุลภาคและ     

มหภาค การบูรณาการโครงการ เทคนิคและเครื่องมือที่ ใชในการควบคุม และติดตาม

ความกาวหนาของโครงการ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและ/หรือความลมเหลวในการบริหาร

โครงการ 

BLW0222 กฎหมายจราจร            3(3-0-6) 

                   Traffic Law   

กฎหมาย และกฎขอบงัคับตางๆ เกี่ยวกับการจราจรทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

 

BLW0223 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา    3(3-0-6) 

   Criminology and Penology    

 ความหมาย และขอบเขตของอาชญาวิทยา สถิติอาชญากรรม สภาพและ สาเหตุของ

อาชญากรรม กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม อาชญาวิทยาภาคผูเสียหายหรือเหยื่อ

อาชญากรรม การปองกันอาชญากรรม ความหมายหรือขอบเขตของทัณฑวิทยา โทษและ

ปรัชญาการลงโทษ รวมทั้งศึกษาถึงลักษณะของอาชญากร เหยื่ออาชญากรรม ทฤษฎีการ

ลงโทษ และการฟนฟูผูกระทําความผิด    
 

 

BPA3608 เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในอาเซียน    3(3-0-6)   

Economy , Socials , Politics in ASEAN     

ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในกลุมอาเซียนโดยศึกษาในดาน

สาเหตุ สถานการณ และผลกระทบตอสังคมไทยและสังคมของกลุมประเทศอาเซียน  การ



 
 
 
 

เปรียบเทียบรูปแบบ กระบวนการ พัฒนาการของทั้งสามดานเพื่อใหเกิดการปรับตัวอยางเทา

ทัน 

 

CMD3102   การศึกษาชุมชน                                                  3(2-2-5) 

Community Study  

แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคการศึกษาชุมชน และการสังเกตการณปฏิบัติงาน

ของหนวยงานหรือโครงการตางๆ ในดานการพัฒนาชุมชน เครื่องมือ ทางมานุษยวิทยาใน

การศึกษาชุมชน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อใชเปน

กรณีศึกษา และรวมอภิปรายปญหา แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหา หลังจาการลง

พื้นที่ภาคสนามในรูปแบบของชุมชนในสังคมไทย 

 

 

 

 

CMD3204 การพัฒนาอยางยั่งยืน                                         3(3-0-6) 

Sustainable Development 

      แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน   แนวทาง การพัฒนาแบบบูรณา

การ  ศึกษาการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ที่มีตอชุมชนเพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติ 

เพื่อใหเกิดระบบเศรษฐกจิแบบพึ่งตนเอง  มีความเขมแข็ง และพึ่งตนเองของชุมชนตามวิถีไทย 

 
 

CPR3308 การพูดสําหรับผูนํา                    3(2-2-5) 

Speech for Leaders 

         ความรูและทักษะขั้นพื้นฐานสําหรับการพูด การเตรียมการพูดและวิธีพูดตาม

จุดมุงหมาย ประเภทตางๆ ของการพูด หลักการฟงที่ถูกตอง รวมทั้งหลักการและวิธีการพูด

สําหรับผูนํา 

   



 
 
 
 

CPR3313 การจัดนิทรรศการ            3(2-2-5) 

Exhibition  

ความหมาย ความสําคัญ และนิทรรศการประเภทตางๆ การวางแผน การออกแบบการ

จัดนิทรรศการ เทคนิคตางๆ ในการจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณา

และการประชาสัมพันธ 

 

ECE3706  ศิลปะการแสดงสาํหรับครูปฐมวัย                  3(2-2-5)      

  Drama for Early Childhood Teachers 

    ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 

สําหรับครูปฐมวัย ประโยชนของศิลปะการแสดงที่มีตอครูปฐมวัย ประเภท 

ของศิลปะการแสดงสําหรับครูในการจัดประสบการณ การแสดงออกทางสีหนา  

การใชทาทาง การเตน  การใชเสียง จินตลีลา ฯลฯ การประยุกตศิลปะการแสดง 

เพื่อใชประกอบการจัดประสบการณ สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

 

 

 

GEL1108 ภาษาลาวพื้นฐาน       3(2-2-5) 

  Laos for Beginners 

ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาลาวอยางบูรณาการ ศึกษา 

รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก   

การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ เปนตน การอาน  

การฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได การเขียนประโยคงาย ๆ ได 
 

 

GSC1301 วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษอารยธรรมไทย 3(3-0-6) 

Science for conservation in Thai civilization 

ความหมายและความเขาใจในภูมิปญญาไทย ศิลปะและวัฒนธรมไทย ดานตางๆ เชน 

จารีตประเพณี วัตถุ และสิ่งกอสรางตามแบบอยางของอารยธรรมไทย การนํากระบวนการ



 
 
 
 

ทางดานวิทยาศาสตร เขามาประยุกตใชเพื่อการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ และ

บูรณาการศิลปวัฒธรรมของชาติไทยดวยกระบวนการทางดานวิทยาศาสตร 
 

 

HTM3102 การดําเนินงานภัตตาคารและการควบคุมตนทุน          3(2-2-5) 

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม    

Operation of Restaurant and Cost Control in Food and Beverage Services 

      ประเภทและลักษณะ ความแตกตางกันของภัตตาคาร การเตรียมการเพือ่การเปด

ภัตตาคาร  เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํางานและการใหบริการ หลักการ  วิธีการ  

ประเภทและรูปแบบของการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโตะอาหารแบบ

ตางๆอุปกรณ เครื่องมอืเครือ่งใชในการจัดโตะ อาหาร  ศึกษารายการอาหาร การจัดเครื่องดืม่

ใหเหมาะสมกบัรายการอาหาร การวางแผนการตลาด กลยุทธและเครื่องมือ 

ตางๆ ทีเ่กิดข้ึนในการบริการและการดําเนินงาน รวมถึงศึกษาความมุงหมาย หลกัขอมูล การ

ควบคุมงานดานอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมและภัตตาคาร วัตถุประสงคของการควบคุม 

ระบบการควบคมุงานดานการจัดซือ้การตรวจรับรอง การเกบ็รกัษา การเบิกจาย การ

เตรียมการ และการจัดจําหนาย รวมถึงการคํานวณตนทุนอาหารและวิธีการการจัดรูปแบบ

รายการอาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดืม่ ความเหมาะสมของจํานวนพนักงานและ 

ปริมาณงานในแผนกการวางแผนเพื่อพฒันาระบบงานและบคุลากร 
 

 

 

HTM3301 การจัดการงานครัวและความรูเกี่ยวกับอาหารไทยและผลไมไทย 3(2-2-5) 

Kitchen Tasks, Thai Foods and Fruits Studies 

ระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานครัว     การวางแผนการปฏิบัติงานในหนาที่

ตางๆ  ของบุคลากรในครัว  การเก็บรักษา  การทําความสะอาดและการซอมบํารุงอุปกรณ

เครื่องใชในครัวลักษณะความสําคัญของอาหารไทยและผลไมไทย  อาหารประจําภาค ผลไม

แตละประเภท  รูจักสวนประกอบการจัดรายการ  กรรมวิธีในการปรุงหลักการจัดอาหารไทย



 
 
 
 

และผลไมไทยใหสอดคลองกับวัฒนธรรมไทย การประดิษฐดัดแปลงอาหารและผลไมใหเปน

รูปแบบตางๆ  การแกะสลักการจัดเสิรฟ  และมารยาทในการรับประทานอาหาร  

 

HTM3305 การจัดการสปา       3(3-0-6) 

Spa and Wellness Management 

การจัดการเกี่ยวกับธุรกิจสปาการวิเคราะหสถานที่และสถานการณ ทางการตลาด 

แนวคิด  และการวางตําแหนงธุรกิจ การออกแบบและตกแตง เครื่องมือ การจัดซื้อ ราย

การสปา ผลิตภัณฑ การบําบัดและการบริการ การจัดการบุคลากร การควบคุมทางการเงิน 

 

HTM4204 การดําเนินงานจัดเลี้ยงและสัมมนา    3(2-2-5) 

  Catering Operation and Seminar Banquet  

การดําเนินงานและการจัดเลี้ยง ประเภทของการจัดเลี้ยง หนาที่ การจัดเตรียมโตะ

อาหาร เทคนิคการบริการ การวางแผนรายการอาหาร การจัดทําแผนธุรกิจจัดเลี้ยง การฝก

ปฏิบัติในหองปฏิบัติการจําลอง ศึกษาวิธีการดําเนินงานดานการจัดประชุมสัมมนา รูปแบบการ

จัดสัมมนา การวางแผนขั้นตอน การจัดหองประชุม และองคประกอบอื่นที่ใชในการจัดการ

สัมมนา 

 

 

PHY4420 ธรณีวิทยาเบ้ืองตน                                                  3(3-0-6) 

Introductory Geophysics  

 ความหมาย ประวัติ  และขอบเขตของธรณี วิทยา รูปราง ขนาด   การ

เคลื่อนไหวโครงสราง สวนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก    คุณสมบัติของแรทาง

ฟสิกสและทางเคมี  การแยกหมูแร การแพรกระจาย และการใชประโยชนจากแร 



 
 
 
 

คุณสมบัติและลักษณะของหินตาง ๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด การแพรกระจาย และ

ประโยชนของหินแตละชนิด    ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป เชื้อเพลิง

ธรรมชาต ิ

 

POS3001 สันติศึกษา                                                                 3(3-0-6) 

Peace Study 

ประเภทและลักษณะของความรุนแรงรูปแบบตางๆ ที่กระทบตอรางกายและ

จิตใจ มูลเหตุของความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรงทางสังคม และการเมือง การ

วิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงดวยสันติวิธี การจัดการความขัดแยง

ดวยสันติวิธี 
 

 

POS3003  จริยธรรมทางการเมือง                                                    3(3-0-6) 

Political Ethics 

ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมือง 

การปกครอง จริยธรรมวิชาชีพ ศึกษาการพัฒนาจริยธรรมตามแนวทางสากลและตาม

แนวทางของปรัชญาและศาสนาตาง ๆ วิเคราะหประเด็นจริยธรรมทางการเมืองจาก

งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น 
 

 

POS3004  การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต                3(3-0-6) 

Politics and Government of Southeast Asia Region 

โครงสรางและการเมืองภายใน ตลอดจนบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของบาง

ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต เชน ฟลิปปนส สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

เปนตน พิจารณาระบบโครงสรางและสถาบันทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 
 

SOC1204        ประวัติศาสตรอีสาน                                                       3(3-0-6) 

       History of Northeastern Thailand 



 
 
 
 

           การวิเคราะหสถานภาพและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตรอีสาน ปญหาเกี่ยวกับ

หลักฐานประวัติศาสตรทั้งที่ เปนลายลักษณอักษรและไมใชลายลักษณอักษร พัฒนาการ

บานเมืองในภูมิภาคนี้ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยที่วัฒนธรรมทวารวดีและกัมพูชา

เขามามีอิทธิพลระหวางคริสตศตวรรษที่ 6-13 พัฒนาการทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธกับศูนยอํานาจตางๆในลุมแมน้ําโขง

ตอนกลางและลุมแมน้ําเจาพระยาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงปจจุบัน 
 

 

SOC2203        ความรูเกี่ยวกับโบราณวัตถุโบราณสถานในทองถิ่น  3(3-0-6) 

                    Knowledge of the Local Ancient Places 

                             มุงศึกษาความหมายความสําคัญประวัติความเปนมาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ โบราณสถาน 

                     ในทองถิ่น ความเกีย่วเนื่องของทองถิ่นกับโบราณสถาน การใชประโยชน โบราณวัตถ ุ  

                     โบราณสถานอยางถูกวิธี การสรางจิตสํานึก ใหเห็นคุณคาและความสําคัญของโบราณวัตถุ  

                     โบราณสถานในทองถิ่น 
 

 

SSC3404  ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม                                    3(2-2-5) 

   Recreation Leadership and Camping 

  ความสําคัญของผูนํานันทนาการ ผูนําชนิดตางๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผูนํากับ

ผูบริหารความแตกตางและความสัมพันธระหวางผูนํากับผูตามคุณลักษณะของผูนํานันทนาการ 

บทบาทหนาที่ของผูนํานันทนาการ การดําเนินงานปญหาทั่วไปในการทํางานของผูนํา

นันทนาการที่มักประสบการฝกปฏิบัติการเปนผูนํา ดานกิจกรรมตางๆ ทางนันทนาการ ประวัติ

ความมุงหมายและลักษณะของคายพักแรม ความสัมพันธของการอยูคายพักแรมกับการศึกษา

นอกสถานที่ ชนิดของคายพักแรม  กิจกรรมที่จัดขึ้น การจัดและดําเนินการในการอยูคายพัก

แรม อุปกรณ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม การอยูคาย

ภาคปฏิบัต ิ
 

 

TRM2102 พฤติกรรมนักทองเที่ยว      3(3-0-6) 

           Tourist Behaviors 



 
 
 
 

ความหมายและความสําคัญ พฤติกรรมที่แตกตางกันทางดานวัฒนธรรมและศาสนา

ของนักทองเที่ยวการจําแนกประเภทของนักทองเที่ยวตามวัยเพศสถานภาพวัตถุประสงค

การศึกษาและกระแสพฤติกรรมตางๆของนักทองเที่ยว 

TRM2202 ศิลปะการครัว              3(2-2-5)  

           Culinary Art 

ศิลปะการครัวของไทยและนานาชาติ การคัดเลือกวัตถุดิบเครื่องปรุง เคล็ดลับของ

การประกอบอาหารและเครื่องปรุงฝกปฏิบัติศิลปะการประกอบอาหารของไทยและ

นานาชาต ิ

 

TRM3204 การทองเท่ียวเชิงนิเวศ           3(2-2-5) 

Eco-Tourism 

ความหมาย ความสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ องคประกอบและประเภทของ

ระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว อุทยานแหงชาติ 

และอุทยานแหงชาติทางทะเลหนาที่สําคัญ และประโยชนของอุทยานแหงชาติ นันทนาการ

และการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืนตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสิ่งอํานวยความสะดวกตอ

นักทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติตาง ๆ  

 

TRM4102 บารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5) 

           Bar and Beverage Operation 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบารและเครื่องดื่ม การเตรียม ดูแลและรักษาความสะอาด

ของบาร   อุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิรฟ การจัดและ

ตกแตงเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับเครื่องดื่มแตละประเภท  ความรับผิดชอบ  มารยาท และ

จรรยาบรรณของพนักงานฝายบารและเครื่องดื่ม  การจัดทํารายงานการขายประจําวัน 

และการตรวจนับ 

 

TRM4391       ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเท่ียว 1     3(2-2-5) 



 
 
 
 

   Japanese Language for Tourism 1 

ทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนที่ใชในการบริการ และสนทนากับ

นักทองเที่ยว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม 

ภัตตาคาร รานคา เปนตน 

 

 


