
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ICBI 101 ชีววิทยา         4  
วิชาบังคับก่อน: - 
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ  
 
ICBI 102 ปฏิบัติการแบบบูรณาการในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑    2  
วิชาบังคับก่อน: - 
ปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ นิเวศวิทยา การเคลื่อนที่ของโมเลกุล       
การหายใจและการสังเคราะห์แสง  
 
ICBI 103 ชีววิทยา ๒         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม 
 
ICBI 204 ชีววิทยาเชิงพัฒนาการ        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 221 ชีววิทยาของสัตว ์
การเจริญของเอมบริโอ การพัฒนาของเซลล์และโมเลกุลในการเปลี่ยนสภาพและการเกิด อวัยวะต่าง ๆ ในสัตว์มี
กระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  การเปรียบเทียบการเจริญที่ปกติและผิดปกติในสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้้านม  
 
ICBI 207 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
จริยธรรมทางการท้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในด้านต่าง ๆ โจรกรรมทางวรรณกรรม การทดลองและการวิจัย
ที่อาศัยอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์และในสัตว์ทดลอง การประกอบอาชีพแพทย์ การออกแบบการทดลองทางคลินิก
และภาคสนามที่เก่ียวกับคนไข้และในสัตว์ทดลอง 
 
ICBI 211 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๑     4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา 
คอร์สเริ่มต้นที่อธิบายถึง หลักการถ่ายทอดกรรมพันธุ์ทางโครโมโซมและสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ กระบวนการของ
การแบ่งตัวของเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความผิดปกติของดีเอ็นเอ พันธุศาสตร์ของเมนเดล และเซนทรัล-    
ด็อกม่า 



ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
วิชาบังคับร่วม: ICBI 271 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 
โครงสร้าง สรีรวิทยา และนิเวศวิทยาของไวรัส แบคทีเรีย โพรโทซัว และรา โดยเฉพาะแบคทีเรีย บทบาทของ
จุลินทรีย์ทางสุขภาพและสุขาภิบาล กระบวนการผลิตอาหารทางอุตสาหกรรม 
 
ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป         4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑, ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒, ICCH 
221 เคมีอินทรีย ์๑ 
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล การควบคุมและกระบวนการเมแทบอลิซึมในระดับเซลล์ และโมเลกุล 
 
ICBI 216 ชีววิทยาระดับเซลล์        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พ้ืนฐานระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ในระดับเซลล์และโมเลกุลการท้างานของเซลล์    
การติดต่อของระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ และต่อสิ่งแวดล้อม 
 
ICBI 221 ชีววิทยาของสัตว ์        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
การวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสัตว์ โครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมของ
สัตว์ มีการสาธิตและปฏิบัติการ 
 
ICBI 231 ชีววิทยาของพืช        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
การวิวัฒนาการของอาณาจักรพืช ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของพืช โครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมของ
พืช มีการสาธิตและปฏิบัติการ 
 
ICBI 261 นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา 
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและวัฏจักรธรรมชาติ การรบกวนจากมนุษย์ โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และสมดุลพื้นฐานทางนิเวศและพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สปีชีส์ ประชากร และชุมชน มีปฏิบัติการและการออก
พ้ืนที่สนาม  
 
 
 



ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์    4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
ทบทวนวรรณกรรมทางนิเวศวิทยา  การตั้งค้าถามของการวิจัย  การเตรียมตัวการศึกษาทาง ระบบนิเวศ           
การพรรณนาถึงคุณลักษณะของพ้ืนที่ กลยุทธ์การเก็บตัวอย่างในที่อยู่อาศัยที่แตกต่างสถิติ  การตีความหมายของ
ข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย สื่อสารผลลัพธ์อย่างไม่ก้ากวม มีการศึกษาภาคสนาม 
 
ICBI 271 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป       2  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 102 ปฏิบัติการแบบบูรณาการในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ 
วิชาบังคับร่วม: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป 
ฝึกวิธีปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานในจุลชีววิทยา การดูลักษณะของเซลล์จุลินทรีย์โดยกล้องจุลทรรศน์ การย้อมสีเซลล์ 
การดูลักษณะโคโลนีของจุลินทรีย์บนอาหารวุ้น การตรวจวัดความเจริญของจุลินทรีย์โดยการนับเซลล์ที่โตบนวุ้น
เพาะเลี้ยงเชื้อ และการนับเซลล์ด้วยฮีมาไซโตมิเตอร์ วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว และอาหารแข็ง วิธีการ
จ้าแนกเชื้อแบคทีเรียโดยอาศัยอาหารเลี้ยงเชื้อจ้าเพาะ 
 
ICBI 272 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป        2  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 224 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางเคมี ๑ 
วิชาบังคับร่วม: เรียนพร้อมกับวิชา ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
บัฟเฟอร์และการควบคุม pH สเป็กโตรโฟโตเมทรี การย่อยสลายแป้ง การตรวจสอบปริมาณคอเลสเตอรอลด้วยวิธี
ทางชีวเคมี กรดอะมิโนและโปรตีน การตรวจวัดการท้างานของเอ็นไซม์กระบวนการหมัก การท้าโปรตีนให้บริสุทธิ์ 
อะกาโรสเจลอิเล็คโตรโฟริซิสของดีเอ็นเอ 
 
ICBI 301 วิทยาการเนื้อเยื่อเชิงหน้าที่       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 221 ชีววิทยาของสัตว,์ ICBI 102 ปฏิบัติการแบบบูรณาการในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ 
จุลคุณลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะของร่างกายมนุษย์ การพิจารณาเป็นระบบ และต่อเนื่องกันของวิทยา
เนื้อเยื่อขั้นพ้ืนฐาน ลักษณะของเซลล์ และเนื้อเยื่อทางกล้องจุลทรรศน์ปกติ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มี
สหสัมพันธ์กัน ทั้งการเจริญพัฒนาของเอมบริโอ การจัดระบบอวัยวะหลักและระบบอวัยวะ 
 
ICBI 303 วิทยาภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐาน       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป, ICBI 216 ชีววิทยาระดับเซลล ์
วิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของเซลล์และโมเลกุลในการเหนี่ยวน้าการแสดงออก  และการควบคุมระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย การประยุกต์เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายในการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์
และปฏิกิริยาแอนติเจนแอนติบอดี การวินิจฉัยและตรวจสอบ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันในเซลล์ 
 
 



ICBI 305 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ๑       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
โครงสร้างทางกายวิภาคและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ในคน ปฏิบัติการประกอบด้วยการศึกษากายวิภาคของ
ส่วนหัว คอ หลัง ส่วนอกด้านหน้า แขนและมือ 
 
ICBI 306 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ๒       4  
วิชาบงัคับก่อน: ICBI 305 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ๑ 
โครงสร้างทางกายวิภาคและหน้าที่ของโครงสร้างต่าง ๆ ในคน ปฏิบัติการประกอบด้วยการศึกษากายวิภาคของ
ส่วนอก ส่วนท้อง กระดูกเชิงกราน ส่วนอวัยวะเพศ ขาและเท้า 
 
ICBI 307 โภชนาการและการก าหนดอาหาร      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
ความส้าคัญของอาหารและสารอาหารต่อสุขภาพ นัยส้าคัญของปัจจัยทางสรีรวิทยา ทางชีวเคมี และทางสังคมที่มี
ผลต่อความต้องการโภชนาการ การประยุกต์ใช้ในการวางแผนโภชนาการในกลุ่มคนที่เป็นโรคเบาหวาน  หรือ
โรคขาดอาหารต่าง ๆ 
 
ICBI 309 พยาธิชีววิทยา         4  
Prerequisites: ICBI 216 Cell Biology 
กลไกการเกิดโรคทางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยาการบาดเจ็บและการตายของเซลล์กระบวนการอักเสบและ        
การซ่อมแซม การติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต การเสียสมดุลจากการขาดแร่ธาตุและรงควัตถุ โรคที่
เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติ ความผิดปกติของระบบไหลเวียนของเลือดและของเหลวในร่างกาย ภาวะไข้และ
ภาวะที่ อุณหภูมิร่างกายต่้ากว่าปกติ  การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการเกิดเนื้องอก  มีตัวอย่างแสดง               
และปฏิบัติการประกอบ 
 
ICBI 311 สรีรวิทยามนุษย ์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป, ICBI 216 ชีววิทยาระดับเซลล ์
หน้าที่ กลไก และการควบคุมการท้างานของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบ
สืบพันธุ์การท้างานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในการรักษาสมดุลของร่างกาย 
 
 
 
 
 



ICBI 315 สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป 
การเติบโตของจุลินทรีย์ เมตาบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของจุลินทรีย์ การควบคุมเมตาบอลิซึมโดยยีนส์ 
โครงสร้างทางพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การเก็บรักษาสายพันธุ์ การแสดงออก  และการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม
ในเซลล์จุลินทรีย์ 
 
ICBI 316 จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป 

พ้ืนฐานของสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ ผลของการเผาผลาญของ
จุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม วัฏจักรธาตุต่าง ๆ การเพ่ิมประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบ้าบัดของเสียในสิ่งแวดล้อม 
 
ICBI 324 พิษวิทยาทางการแพทย์       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป, ICBI 311 สรีรวิทยามนุษย ์
ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรครวมถึงความเป็นพิษ การแก้พิษ ที่เกิดจากสารเคมี ยา ก๊าซและโลหะหนัก   
และ ทั้งในกรณีตั้งใจและอุบัติเหตุ โดยใช้พ้ืนฐานด้านเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ สรีรวิทยา อิมมูโนวิทยา 
แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยาโครงสร้าง หน้าที่ สมบัติและการท้างานของสารชีวโมเลกุล หลักการทางเมตาบอลิซึม
และการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลในภาวะที่มีพยาธิสภาพมาบูรณาการเพ่ือน้าไปสู่ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ  
ให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน การล้างพิษ จากผิวหนังและทางเดินอาหาร การใช้ยาต้านพิษ การเร่งการขับถ่าย 
รวมถึงการบริหารจัดการ กรณีสารพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และ อุบัติภัยหมู่อันเกิดจากสารเคมีอันตราย 
 
ICBI 325 หัวข้อพิเศษทางชีวสารสนเทศศาสตร์และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล  4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 211 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๑ 
การส้ารวจหัวข้อเฉพาะทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ/หรือสาขาวิชาเฉพาะด้าน
ในด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ มีอภิปรายในระดับชั้นเรียนและ/กลุ่มย่อยเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ (peer-
review) 
 
ICBI 328 องค์ประกอบส าคัญของเภสัชวิทยา      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป, ICBI 311 สรีรวิทยามนุษย ์
หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้ยาบ้าบัดโรค การเปลี่ยนแปลงยาภายในร่างกาย หลักการทั่วไปและกลไกการออก
ฤทธิ์ของยา ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา ความรู้
ทางเภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และหลักการใช้ยาในระบบประสาท ทางเดินหายใจ ระบบหัวใจหลอดเลือด 
โรคติดเชื้อ และ ระบบต่อมไร้ท่อโดยบูรณาการความรู้พ้ืนฐานด้านพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย  
และทบทวนความรู้พ้ืนฐานด้านสรีรวิทยา อิมมูโนวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา โครงสร้าง หน้าที่สมบัติและ



การท้างานของสารชีวโมเลกุล หลักการทางเมตาบอลิซึมและการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตใน
ภาวะปกติและภาวะที่มีพยาธิสภาพ ของอวัยวะต่างๆ ในระบบของร่างกายในภาวะปกติ 
 
ICBI 332 จุลชีววิทยาทางการแพทย์       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป, ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
ธรรมชาติของการระบาดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและบทบาทของจุลินทรีย์ในสุขภาพและโรคผลทางคลินิกของ
จุลินทรีย์และเซลล์โธสต์ของมนุษย์จุลินทรีย์ก่อโรคที่มักพบเสมอในผู้ป่วย 
 
ICBI 341 ชีววิทยาระบบประสาท        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
การเจริญพัฒนาของระบบประสาท กายวิภาคของระบบประสาท สรีรวิทยาของระบบประสาท พยาธิสภาพที่เกิด
จากความผิดปกติของระบบประสาทและโรคทางประสาทต่างๆ มีปฏิบัติการประกอบ 
 
ICBI 372 การใช้น้ าและการบ าบัดน้ าเสีย       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
หลักการและวิธีการในการใช้และการบ้าบัดน้้าเสีย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับน้้าและการบ้าบัดน้้าเสีย วิธีการบ้าบัด
น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
 
ICBI 380 ซิสเตมไบโอโลจีและชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น    4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 211 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๑, ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โมเดลทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายในระบบ
ชีวภาพ การใช้ฐานข้อมูลทางชีววิทยา การเก็บข้อมูลและการดึงข้อมูลเครื่องมือส้าหรับการวิเคราะห์สายโมเลกุล 
 
ICBI 381 ชีววิทยาวิวัฒนาการ        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 211 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล, ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
ทฤษฎีธรรมชาติคัดสรร กระบวนการทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลและระดับจีโนม สายพันธุ์และการเกิดใหม่
ของสายพันธุ์ อนุกรมวิธานและต้นสายวิวัฒนาการ กระบวนการทางวิวัฒนาการในระดับใหญ่ การวิวัฒนาการ   
การวิวัฒนาการร่วมกัน ไบโอจีโอกราฟฟ่ี ชีววิทยาวิวัฒนาการและนิเวศวิทยา ชีววิทยาวิวัฒนาการและการอนุรักษ์ 
 
ICBI 382 ชีววิทยาเชิงระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ    4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 381 ชีววิทยาวิวัฒนาการ 
ทฤษฎีและขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบแบบคลาสสิคและแบบใหม่ในระบบพฤกษศาสตร์หรือสัตววิทยา  โดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือโมเลกุล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างและการวิเคราะห์ต้นสายวิวัฒนาการจาก



ลักษณะภายนอก และจากระบบอณูโมเลกุล วิธีประเมินผล วิธีการเปรียบเทียบ เคลดิสติกไบโอจีโอกราฟฟ่ี       
การวิวัฒนาการร่วมกัน แนวคิดเรื่องสายพันธุ์ การจ้าแนกและรหัสการตั้งชื่อ  
 
ICBI 385 นิเวศวิทยาน้ าจืดและการอนุรักษ์      4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
วิชาบังคับเรียนด้วยกัน: ICBI 386 ปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาน้ าจืดและการอนุรักษ์ 
การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ความหลากหลาย สรีรวิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ทางโภชนาการ    
ความหลากหลายและผลผลิต อิทธิพลของการกักเก็บ กิจกรรมของมนุษย์ความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก การแข่งขันเพ่ือเข้าถึงทรัพยากรน้้า การจัดการที่ยั่งยืน มาตรการอนุรักษ์ 
 
ICBI 386 ปฏิบัติการภาคสนามนิเวศวิทยาน้ าจืดและการอนุรักษ์     2 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
ขั้นตอนปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ เทคนิคภาคสนาม การวัดสภาวะอชีวนะ การส้ารวจชุมชนชีวนะ การประเมิน
ปฏิสัมพันธ์ทางโภชนาการ ล้าธารใต้น้้า ที่ราบน้้าท่วมถึง ยืนน้้า การประเมินผลกระทบของมนุษย์ การฟ้ืนฟู      
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 
 
ICBI 387 นิเวศวิทยาทางบกและการอนุรักษ์      4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
วิชาบังคับเรียนด้วยกัน: ICBI 388 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางบกและการอนุรักษ ์
การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ความหลากหลายและผลผลิต สรีรวิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ทาง
โภชนาการ ระบบนิเวศและทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน กิจกรรมเกี่ยวกับมนุษย์ การจัดการที่
ยั่งยืน ความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก มาตรการอนุรกัษ์ 
 
ICBI 388 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางบกและการอนุรักษ์   2 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
ขั้นตอนห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การออกแบบการทดลอง ที่อยู่อาศัยการท้าแผนที่ การวัดสภาวะอชีวนะ 
การวิเคราะห์ชุมชนทางชีววิทยา ดัชนีความหลากหลาย ดัชนีความคล้ายคลึงกัน ปฏิสัมพันธ์ทางชีวภาพ พฤติกรรม 
การประเมินผลกระทบของมนุษย์ ที่อยู่อาศัยฟื้นฟู การอนุรักษ ์
 
 



ICBI 391 จิตวิทยาสุขภาพ        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒, ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
จิตวิทยาของมนุษย์และผลกระทบต่อการปรับตัวต่อพยาธิสภาพ การป้องกันพยาธิสภาพโดยการรักษาสุขภาพกาย
และจิตให้สมบูรณ์ 
 
ICBI 401 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๒     4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 211 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๑ 
คอร์สชั้นสูงของพันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล  การวิเคราะห์จีโนม พันธุศาสตร์ของอวัยวะเซลล์           
การเจริญเติบโต มะเร็ง ความหลากหลายทางพันธุกรรม ลักษณะที่ซับซ้อน การโคลนดีเอ็นเอ เครื่องมือและเทคนิค
ทางชีววิทยาระดับโมเลกุล จีโนม-โปรตีน-ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
 
ICBI 402 วิทยาการระบาด        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICBI 103 ชีววิทยา ๒, ICMA 151 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑, ICMA 
252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา 
การระบาดที่ทาให้เกิดปัญหาทางสุขภาพของโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อในเขตร้อนโดยเฉพาะแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้โดยเปรียบเทียบกับโรคระบาดในแอฟริกาเขตร้อน และอเมริกามีการออกภาคสนามที่สถานีวิจัย
โรคเมืองร้อน 
 
ICBI 403 เวชศาสตร์เขตร้อนขั้นแนะน า       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป 
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมในประเทศเขตร้อนที่เอ้ืออ้านวยต่อการระบาดของโรคเรื้อรังประจ้าท้องถิ่น การกระจายทาง
ภูมิศาสตร์และการแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ โพรโตซัวและปรสิต โดยเฉพาะในทวีปเอเชียอาคเนย์ 
โรคที่ไม่ติดต่อในแถบภูมิภาคนี้ เช่น โรคที่เกิดจากโภชนาการบกพร่อง โรคอาหารเป็นพิษ โรคที่เกิดจากพิษงูและ
แมลงต่างๆ ข้อแนะน้าต่อชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือนักท่องเที่ยว 
 
ICBI 404 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาระดับโมเลกุล     2 
วิชาบังคับร่วม: ICBI 401 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๒ 
ปฏิบัติการมุ่งเน้นกระบวนการของการโคลนดีเอ็นเอในแบคทีเรีย การน้าพาดีเอ็นเอเข้าไปในแบคทีเรีย การแยกดี
เอ็นเอ การตัดต่อดีเอ็นเอ เทคนิคพีซีอาร์ การแยกดีเอ็นเอด้วยไฟฟ้า 
 
ICBI 405 อนามัยชุมชน         4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 207 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
การส้ารวจสถานภาพของสุขอนามัยชุมชน แนวคิดทางสาธารณสุขมูลฐาน การวิเคราะห์ระบบประกันสุขภาพและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการส้ารวจภาคสนามและ ปฏิบัติการในโรงพยาบาลท้องถิ่น 



ICBI 406 การยศาสตร์          2  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
สรีรวิทยาและจิตวิทยาในสถานที่ท้างาน  โดยเน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เครื่องจักร          
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนื้อหาวิชาจะเน้นหนักในเรื่องของท่า
ต่างๆ และอากัปกิริยาในการท้างาน การใช้สิ่งของและเครื่องมืออย่างถูกวิธี วัฎจักรของการท้างานและการพักผ่อน     
และการนั่ง 
 
ICBI 407 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 207 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา 
ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท้างานอันเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานอันได้แก่ อากาศ 
น้้า อาหาร สารเคมี และสารชีวภาพ ที่ใช้ในขณะท้างานและในการผลิต รวมทั้งการจัดการกับของเสียทั่วไปและ
ของเสียอันตราย วิธีการประเมินผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ และวิธีการจัดเก็บรักษา การป้องกันและการประเมิน
ความเสี่ยงในระหว่างท้างาน 
 
ICBI 411 จิตพยาธิวิทยา         4  
วิชาบังคับก่อน: ICSP 112 จิตวิทยาขั้นแนะน า 
การแนะน้า/ภาพรวมในการนิยาม การประเมิน และการจ้าแนกพฤติกรรมที่ผิดปกติรวมถึงวิธีการท้าความเข้าใจ
และรักษาพฤติกรรมผิดปกติที่เคยใช้ในประวัติศาสตร์ตัวอย่างรูปแบบของโรคจิตเภท  เมเจอร์ออเรนเทชั่น         
การประเมินทางคลินิกจิตเวชและการรักษาทางชีววิทยา ประเด็นทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ 
 
ICBI 414 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป 
สรีรวิทยา สารอาหารและการเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีความส้าคัญทางอุตสาหกรรม การควบคุมการเจริญของ
จุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรรม การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการผลิตเซลล์ สารเมแทบอไลท์แบบ
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ 
 
ICBI 415 เทคโนโลยีชีวภาพ        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป, ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 

เทคโนโลยีและการประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธุ์สัตว์  พืช 
และจุลินทรีย์ การผลิตสารที่เป็นประโยชน์ทางสาธารณสุข การเกษตรและอุตสาหกรรมโดยกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 



ICBI 432 เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 231 ชีววิทยาของพืช 
หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช การปรับปรุงคุณภาพของพืชและผลผลิต เทคนิค การขยายพันธุ์พืช      
การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์พืช สารชีวภาพจากพืช เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 
ICBI 433 เทคโนโลยีการหมัก        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป หรือ ICFS 213 จุลชีววิทยาทั่วไปส าหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หรือ เทียบเท่า 
หลักการของกระบวนการหมัก วิธีการหมักแบบอาหารเหลว และแบบอาหารแห้ง การฆ่าเชื้อในอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการหมัก ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ วัตถุดิบการคิดค้นสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ     
การปรับปรุงสภาวะให้เหมาะสมแก่กระบวนการหมัก การควบคุมระบบ กระบวนการหลังการหมัก การควบคุม
คุณภาพของผลผลิต 
 
ICBI 434 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
หลักการในเทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร ส่วนประกอบของอาหาร คุณภาพของอาหาร สมบัติทางเคมีของอาหาร 
การเปลี่ยนแปลงด้านชีวเคมีของอาหาร สภาวะและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพของ
อาหาร สุขอนามัยของอาหาร การถนอมอาหารกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น แป้ง 
น้้ามัน เนื้อสัตว์ นมเนยธัญพืช เป็นต้น 
 
ICBI 435 เทคนิคระดับโมเลกุลในเทคโนโลยีชีวภาพ      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 272 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป, ICBI 401 พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล ๒ 
เทคนิคในการปรับเปลี่ยนดีเอ็นเอ จีโนม อาร์เอ็นเอ โปรตีน การใช้เทคนิคในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
ICBI 436 เอนไซม์วิทยาในอุตสาหกรรม       4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป, ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
การใช้ประโยชน์จากเอนไซม์ในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์ อาหารสัตว์ 
อาหารอบ เครื่องดื่มจากการหมักเนยแข็งและน้้าเวย์ การผลิตสารเคมีโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การผลิตและ
การใช้เอนไซม์เพ่ืองานวิเคราะห์ การผลิตสารท้าความสะอาด การจัดการของเสีย การใช้เอนไซม์ในกระบวนการ
ผลิตน้้าผลไม ้การตรึงเอนไซม์ การใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องหนัง การผลิตน้้ามันมะกอกและน้้ามัน
อ่ืน ๆ การดัดแปลงโครงสร้างของโปรตีน การผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมทอผ้า และอุตสาหกรรมไวน์เป็นต้น มีการ
ทดลองในรูปแบบการค้นคว้าเพ่ือค้นหาเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ผู้ผลิตเอนไซม์ชนิดใหม่ที่ต้องการ  โดยเริ่มตั้งแต่การ
ค้นหาเชื้อ ไปจนถึงการทดลองการผลิตเอนไซม ์และการวิเคราะห์ 
 



ICBI 437 ประเด็นปัจจุบันทางเทคโนโลยีชีวภาพ      2  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 214 จุลชีววิทยาทั่วไป, ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
หัวข้อในด้านงานวิจัยและการพัฒนาที่ล้้าหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในขณะนี้  การสืบค้นข้อมูลทางชีวภาพ 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ในหัวข้อนั้น ๆ มาสอนและ/หรือให้สัมมนาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
 
 
ICBI 440 นิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์      4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
วิชาบังคับเรียนด้วยกัน: ICBI 442 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์ 
ดัดแปลง; พฤติกรรม; ความหลากหลาย; สรีรวิทยา; บทบาททางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศทางทะเล ทรัพยากรทาง
ทะเล ปฏิสัมพันธ์ทางโภชนาการ; กิจกรรมของมนุษย์; การจัดการที่ยั่งยืนความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ปะการังฟอกขาว; ฟ้ืนฟูและบูรณะแนวปะการัง การตัดไม้ทาลายป่าและพรานป่าชายเลนมาตรการ
อนุรักษ ์
 
ICBI 442 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์   2 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
ขั้นตอนในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม วิเคราะห์สภาวะอชีวนะ การส้ารวจชุมชีวิน การประเมินผลลัพธ์        
การประเมินภัยคุกคามจากมนุษย์ 
 
ICBI 443 นิเวศวิทยาของเชื้อรา        4 
วิชาบังคับเรียนก่อน: ICBI 231 ชีววิทยาของพืช 
นิเวศวิทยาของเชื้อราและจุลินทรีย์ที่คล้ายเชื้อรา (ราเมือกและราน้้า) ความส้าคัญในห่วงโซ่อาหาร การรีไซเคิล
สารอาหาร สัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา โภชนาการและการเผาผลาญอาหารการเติบโตและการเปลี่ยนสภาพ 
วงจรการสืบพันธุ์และชีวิต การจัดหมวดหมู่ บทบาททางนิเวศวิทยา การรวบรวมสายพันธุ์ ข้อดีของเชื้อราและ
ผลิตภัณฑ์จากเชื้อรา 
 
ICBI 461 เซลล์เทคโนโลยี        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 216 ชีววิทยาระดับเซลล์ 

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้เซลล์สัตว์เป็นโฮสต์ในการ
เพาะเลี้ยงไวรัสและการผลิตวัคซีน การผลิตแอนติบอดีการผลิตโปรตีน และฮอร์โมนทางอุตสาหกรรม             
พันธุวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ 



ICBI 464 ผู้ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรมในวิทยาศาสตร์    4 
วิชาบังคับก่อน: ต้องอย่างน้อย 120 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
พัฒนาความคิดของการเป็นผู้ประกอบการผ่านวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและนวัตกรรม  จากสถาบันการศึกษาจนถึง
การเป็นผู้ประกอบการ แนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมการแพทย์วิธีการท้าโครงการเริ่มต้น ; หาโอกาสและความ
ปรารถนาที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรม พิจารณาปัจจัยส้าหรับผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ รวมถึงแผนธุรกิจ 
การหากองทุน ข้อกาหนดต่างๆ ความต้องการของตลาด จรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา 
และความเสี่ยง 
 
ICBI 465 ฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       4  
วิชาบังคับก่อน: ต้องอย่างน้อย 120 หน่วยกิต และการก าหนดที่ฝึกงานจะอยู่ภายใต้นโยบายภายในของ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
การฝึกงานทางชีววิทยาศาสตร์ของนักศึกษาภายใต้การควบคุม 
 
ICBI 499 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      8  
วิชาบังคับก่อน: ต้อง 120 หน่วยกิตก่อนลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ 
การท้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพของนักศึกษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษามีการน้าเสนอ
งานวิจัยก่อนเริ่มและหลังเสร็จงาน 
 
ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑         4  
วิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดทางเคมีทั่วไป สสาร อะตอม สารประกอบ ก๊าซ อุณหพลศาสตร์ อิเล็กตรอนในอะตอมตารางธาตุ พันธะ
เคมี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้เอง 
 
ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒         4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
แนวคิดและหลักการของเคมีทั่วไป สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส การละลาย ไฟฟ้าเคมีจลนศาสตร์เคมี    
เคมีของธาตุหมู่หลักและทรานซิชัน สารประกอบโคออดิเนต เคมีนิวเคลียร์ และหัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมี 
 
ICCH 221 เคมีอินทรีย ์๑        4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒ 
แนวคิดและความเข้าใจกลไกของเคมีอินทรีย์ โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสาร ปฏิริยาของมีเทนและแอลเคน 
สเตริโอเคมี สารประกอบอะไซคลิก แอลคีลเฮไลด์ แอลคีน คอนจูเกชัน และเรโซแนนซ์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์         
อีพอกไซด ์แอลไคน ์
 



ICCH 222 เคมีอินทรีย ์๒        4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 221 เคมีอินทรีย ์๑ 
แนวคิดทางกลไกของปฏิกิริยาทางเคมีอินทรีย์ สารอะโรเมติกและปฏิกิริยาแทนที่ของสารอะโรเมติกด้วยอิเล็กโทร
ไฟล์ สเปกโทรสโกปีและโครงสร้าง แอลดีไฮด์และคีโตน กรดคาร์บอกซิลิก  และอนุพันธ์ คาร์แบนไอออน อะมีน   
ฟีนอลและเอริลเฮไลด์ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน 
 
ICCH 224 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางเคมี ๑       2  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑  
หรือ  
วิชาบังคับร่วม: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
ปฏิบัติการทางเคมีส้าหรับเคมีทั่วไป การวัด ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซอุณหพลศาสตร์ สมดุล 
กรดเบส ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์ 
 
ICCH 311 เคมีวิเคราะห์         4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒ 
เทคนิคการแยกสารและแนวคิดในการวิเคราะห์ทางเคมีส้าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ       
การจัดการข้อมูลในการวิเคราะห์ หลักการและการประยุกต์ใช้สมดุลเคมี วิธีการทางไฟฟ้าเคมี วิธีการแยกสาร      
มีปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปคโตรสโคป ี
 
ICCH 316 วิธีวิเคราะห์ทางเคมีสมัยใหม่       4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 311 เคมีวิเคราะห์ 
แนวคิดของวิธีวิเคราะห์โครงสร้างของสารสมัยใหม่เชิงปริมาณและคุณภาพ การหาโครงสร้างของสาร โครมาโทก
ราฟีแบบก๊าซและแบบของเหลว สเปคโตรสโคปีของการการดูดกลืนและการเปล่งแสงโดยโมเลกุล สเปกโทรสโกปี
ของการดูดกลืนและการเปล่งแสงโดยอะตอม มีปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปคโตรสโคปี 
 
ICCH 390 เทคนิคปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์      2  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 222 เคมีอินทรีย์ ๒ และ ICCH 224 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางเคมี ๑ หรือได้รับ
อนุญาตจากผู้สอน 
ปฏิบัติการเคมีเพ่ิมเติมส้าหรับนักศึกษาที่สนใจเทคนิคปฏิบัติการทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง  โดยการทดสอบปฏิกิริยา
เคมีอินทรีย์ที่หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ และประสบการณ์ เช่นปฏิกิริยาสังเคราะห์ของกรินยาด          
ฟรีเดล-คราฟท ์เกลือไดอะโซเนียม ดีลส์-อัลเดอร์ และการวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลโดยใช้สเปกโทรสโกปี 
 
 
 



ICCS 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า     4  
วิชาบังคับก่อน: - 

บทบาทของขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา แนวคิดเก่ียวกับชนิดของข้อมูลรวมถึงข้อมูลชนิดจeนวนเต็ม ตัวเลขชนิดจุด
ลอยตัว และสายอักขระ ข้อความสั่งและนิพจน์ การน้าเข้าและน้าออกข้อมูลเบื้องต้น เงื่อนไขและการควบคุมการ
ท้างาน การท้าซ้า รวมถึงการวนซ้าและรีเคอร์ชัน ฟังก์ชัน โครงสร้างเก็บข้อมูลเบื้องต้น รวมไปถึง แถวล้าดับที่
เปลี่ยนขนาดได ้ดิกชันนารีคลาสและกลไกของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 

ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น        4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 151 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑ หรือ ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา 
ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียงล้าดับซอฟต์แวร์ข้อมูลส้าหรับนักวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์ การทาความสะอาดข้อมูลและการถ่ายโอนอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส้ารวจและการ
สร้างมโนภาพ การอ้างอิงและการสร้างรูปแบบทางสถิติอัลกอริทึมการเรียนรู้ของจักรกลขั้นพ้ืนฐาน  การจัด
ระดับชั้นและการประยุกต์ใช้การจัดระดับชั้น การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติขั้นต้นอย่างสั้น วิทยาศาสตร์
ข้อมูลและประเด็นทางจริยธรรม 
 
ICCS 204 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หรือ ICPY 221 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักฟิสิกส์  
วิชาบังคับร่วม: ICCS 206 วิยุตคณิต 
หลักการออกแบบเชิงวัตถุและการแก้ปัญหา วัตถุและคลาส การห่อหุ้ม การก้าหนดสาระส้าคัญ และการซ่อน
ข้อมูล การรับทอดและภาวะที่มีหลายรูปแบบ การทดสอบหน่วย แบบชนิดข้อมูลนามธรรมและโครงสร้างข้อมูล 
รวมไปถึง กองซ้อน คิวรายการโยง ตารางแฮช ดิกชั่นนารีแบบเรียงล้าดับ ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค คิวแบบมีสิทธิ
พิเศษ และฮีป การหาขอบบนประสิทธิภาพโดยใช้บิกโอ องค์ประกอบแห่งภาษาจาวา การใช้สภาพแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จไอดีอี 
 
ICCS 205 การค านวณเชิงตัวเลข        4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 213 แคลคูลัส ๒, ICCS 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า 
ทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ รากของสมการ การประมาณค่าในช่วง การปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้ระบบ
สมการ การจ้าลองโดยวิธีมอนติคาร์โล การหาค่าเหมาะที่สุด 
 
 
 
 



ICCS 206 วิยุตคณิต         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 106 แคลคูลัส ๑ 
ประพจน์ทางคณิตศาสตร์และการนิรนัยเชิงตรรกะ การพิสูจน์และวิธีการพิสูจน์ รวมถึงการพิสูจน์ตรง การพิสูจน์
โดยข้อขัดแย้ง การใช้ประพจน์แย้งสลับที่ อุปนัย และการใช้สมบัติไม่แปรเปลี่ยน ผลรวม ปริมาณเชิงเส้นก้ากับ 
และความสัมพันธ์เวียนเกิด การนับ การจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยน และวิธีการนับขั้นพ้ืนฐาน ความน่าจะเป็น    
เชิงวิยุต ปริภูมิความน่าจะเป็นแบบจ้ากัด เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระ ตัวแปรสุ่ม   
ค่าคาดหมายความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การกระจายตัวเชิงวิยุต กราฟ แผนภูมิต้นไม้ การเคลื่อนที่
ในแผนภูมิต้นไม้ กราฟแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง กราฟแบบถ่วงน้้าหนัก แผนภูมิออยเลอร์ สมสัณฐาน ต้นไม้
แบบแผ่ทั่ว 
 
ICCS 312 ขั้นตอนวิธีและแทรคตาบิลิตี       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, ICMA 213 แคลคูลัส ๒ 
การวิเคราะห์เชิงเส้น  (บิ๊กโอ , บิ๊กโอเมก้า , บิ๊กเฑต้า , ลิ้ตเติ้ลโอ , ลิ้ตเติ้ลโอเมก้า ) ความสัมพันธ์เวียนเกิด               
กลยุทธอัลกอรึทึม รวมทั้งการแบ่งแยกและการพิชิต กรีดดีอัลกอรึทึม การออกแบบอุปนัย โปรแกรมมิ่งพลวัต     
การวิเคราห์ความเป็นไปได้และอัลกอริทึมแบบสุ่ม อัลกอริทึมแผนภูมิและแผนภูมิ รวมทั้งการเดินทางย้อนกลับ 
แผนภูมิต้นไม้แบบขยายอย่างน้อย เส้นทางที่สั้นที่สุด การไหลเวียนระบบเครือข่าย การวิเคราะห์แบบผ่อนผัน      
การลด การตัดตอนและความซับซ้อนขั้นพ้ืนฐานของคลาสเอ็นพีคอมพลีทเนส ปัญหาที่พบย่อยของเอ็นพีคอมพลีท
เนส และวิธีการรับมือกับปัญหาระดับยาก 
 
ICCS 361 การท าเหมืองข้อมูล        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น; ICCS 204 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
ภาพรวมของการท้าเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ กลุ่มของซอฟต์แวร์ส้าหรับการท้าเหมืองข้อมูล การดึงข้อมูล
จากเว็บไซต์และข้อมูลเอพีไอ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้าง การคัดกรองและการจัดการ
ข้อมูล การลดมิติของข้อมูล การวิเคราะห์เพ่ือวินิจฉัยข้อมูลและจินตทัศน์ข้อมูล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่รวมไปถึง
เอชดีเอฟเอส ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องส้าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการแนะน้า การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติและการประยุกต์ 
 
ICCS 461 การเรียนรู้ของเครื่อง        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น; ICCS 205 การค านวณเชิงตัวเลข 
ความน่าจะเป็น และ ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธีการค้นหาเพ่ือนบ้านใกล้สุด เค ตัว ต้นไม้ ตัดสินใจ และ ทฤษฎี
สารสนเทศเบื้องต้น การถดถอย ขั้นตอนวิธีทั้งมวล ประกอบด้วย แบ็คกิ้ง บูสติ้ง และ การตัดสินใจด้วยกลุ่มต้นไม้
แบบสุ่ม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้
แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบการประมาณ ที่อาจจะถูกต้อง และ มิต ิวีซี 
 



ICMA 106 แคลคูลัส ๑         4  
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100 คณิตศาสตร์รากฐาน 
ทบทวนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน พีชคณิตและฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งและพ้ืนที่
ระหว่างเส้นโค้ง 
 
ICMA 151 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100 คณิตศาสตร์รากฐาน 
ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง ค่าคาดหวัง      
ตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าอย่างดี การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ICMA 213 แคลคูลัส ๒         4  
วิชาบังคับก่อน: ICMA 106 แคลคูลัส ๑ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ ชันเลขชี้ก้าลัง  เทคนิคของการหาปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ                  
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์และปริพันธ์ อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
 
ICPY 101 ฟิสิกส ์๑         4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ระบบการวัด หน่วย และมิติ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ค้าอธิบาย กฎของนิวตันการท้างาน พลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์ การอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และกฎการรักษาสภาวะของมัน ความสมดุลและความ
ยืดหยุ่น การเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ การเคลื่อนที่ของคลื่นในมิติเดียว 
 
ICPY 102 ฟิสิกส ์๒         4 
วิชาบังคับก่อน: ICPY 101 ฟิสิกส ์๑ 
การสั่นและคลื่น แสงและเสียง อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
ICPY 105 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางฟิสิกส์ ๑      2 
วิชาบังคับก่อน: ICPY 101 ฟิสิกส ์๑ 
การวัดและความคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางด้านกลศาสตร์ ความร้อน คลื่น ทัศนอุปกรณ์ และไฟฟ้า 
 
 
 
 



ICPY 496 ชีวฟิสิกส ์         4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา 
บทน้าของชีวฟิสิกส์ วิธีการทางกายภาพในการศึกษาระบบทางชีววิทยา  ในระดับโมเลกุล และระดับเซลล์        
การจ้าลองปรากฏการณ์ทางชีววิทยาด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ฟิสิกส์ในวิชาชีววิทยา อุปกรณ์ทาง
ชีวฟิสิกส์ 
 
ICSC 302 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเสนอผลงาน      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา 
วิธีทางวิทยาศาสตร์ของการค้นพบการตั้งสมมุติฐานและการทดสอบการแปลผลแบบแผนที่ถูกต้องการเสนอ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชนหรือในที่ประชุมวิชาการ  ปฏิบัติการ ได้แก่การร่วมสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และการเสนอผลงานวิจัยในห้องเรียน 



หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร  

ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และส่ือและการส่ือสาร) 

ICID 100 Freshman Seminar 0  

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจดัการเวลา แผนการศึกษา  การปรับตัวในการใชชีวิตในรั้ว

วิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย 

 

ICMA 100 คณิตศาสตรรากฐาน  0  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

นิพจนและสมการ ฟงกชันเชิงเสน พหุนามและฟงกชันไมเชิงเสน ฟงกชันกรณฑและฟงกชันตรรกยะ การวิเคราะหขอมลู 

 

ICME 100 ทักษะแหลงความรูภาษาอังกฤษ 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ  

หลักสตูรเตรียมความพรอมนักศึกษาในการอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหมีระดับเหมาะสมตอการเขาศึกษา

รายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ตอไป 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร  

ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และส่ือและการส่ือสาร) 

กลุมวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ICGC 101 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ หรือ ICME 100  

การแนะนําถึงกระบวนการเขียนเชิงวิชาการผานการพัฒนาการวิจารณของนักเขียน ผานการพิจารณาโครงสรางและกลวิธีทาง

วาทศิลป  มุงเนนกลยุทธในการใชและรวบรวมแหลงขอมูลวิจัย วิธีการเขียนเรียงความท่ีมโีครงสรางท่ีสมบูรณตามหัวขอท่ี

เก่ียวของกับโลกในปจจุบัน 

 

ICGC 102 การเขียนเชงิวิชาการและการวิจัย ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 101  

การรวมทักษะในการวิจัยทางวิชาการและการเขียนเพ่ือวิเคราะหและสรางองคประกอบท่ีโนมนาวใจ เทคนิคในการระบุจดุแข็ง

และจุดออนในการโตเถียง การพัฒนาความรูและความเขาใจเก่ียวกับประเด็นปญหาระดับโลกของผูเรียนผานงานเรียงความและ

งานวารสารท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ICGC 103 การพูดในท่ีสาธารณะ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 102  

พ้ืนฐานของทักษะท่ีสําคัญสําหรับการพูดในท่ีสาธารณะอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพผานลําดบัข้ันตอนของสุนทรพจนท่ีเตรียม

ไวและแบบเฉพาะหนา การแนะนําและการใชเทคนิคในการช้ีแจง / ชักชวนผูชม การใชการเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ 

และ ๒ เพ่ือสรางและนําเสนอสุนทรพจนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 



ICGC 111 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ (ระดับสูง) 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ 

ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัตเิพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางสรรคและการบรรยายของผูเรียน เนนการพัฒนาการนําเสนอของ

ผูเขียนผานรูปแบบประโยค โครงสรางและศาสตรโวหาร กลวิธีในการใชและบูรณาการแหลงขอมลูท่ีไดรับสาํหรับการวิจัย

นําเสนอโดยการอธิบาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอตกลงในการเขียน 

 

ICGC 112 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๒ (ระดับสูง) 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 111  

มุงเนนการเรียนรูในระดับสูงและทักษะการนําเสนอในรูปแบบการอาน การเขียน และการพูดในท่ีสาธารณะสําหรับผูเช่ียวชาญ

ในการใชภาษาอังกฤษหรือใกลเคยีง การใชกลยุทธข้ันสูงเพ่ือใชประโยชนจากการวิจัยและการโตคารม การใชทักษะข้ันสูงในการ

คิดเชิงวิพากษและความรูเก่ียวกับวาทศิลปผานการอภิปรายในช้ันเรยีนและการเขียนและการพูด 

 

ICGC 201 สํารวจความเปนจริงของโลก 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การสํารวจและวิเคราะหเน้ือหาสําคัญเก่ียวกับบทกวี วรรณกรรม และเอกสารทางกฎหมายเพ่ือใหเขาใจถึงความซับซอนและ

ความทาทายของโลกท่ีเราอาศัย กระตุนผูเรยีนพิจารณาคานิยม สิทธิมนุษยชน และรัฐบาล อภิปรายในช้ันเรียน การเขียน

บันทึก และการนําเสนอผลงานเพ่ือแสดงใหเห็นวาผูเรยีนสามารถมสีวนรวมในการปรับปรุงสังคมไดอยางไร 

 

ICGC 202 วรรณคดีวิจารณ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาวรรณกรรมท่ีคดัเลือกมา การสํารวจวรรณคดีท่ีบอกถึงความรูสึกของเราเก่ียวกับโลกโดยการคิดวิเคราะหและ

วิจารณญาณ การวิเคราะหเรื่องสัน้ บทกวี และละคร มีการพัฒนากลยุทธเพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงรูปแบบวรรณกรรมท่ี

หลากหลาย 

 

ICGC 203 ศิลปะการประพันธ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาวิเคราะหนวนิยาย บทกวี ละคร และการผลิตสื่อผานการอาน สุนทรพจน และภาพยนตร การเปรยีบเทียบการเขียน

ในแนวตางๆ การสรางผลงานคุณภาพท่ีสามารถเผยแพรไดโดยพิจารณาจากผูชมและประเภท 

 

ICGC 204 การสื่อสารดวยวาจาขั้นสูง 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

ทฤษฎีการโนมนาวใจ เทคนิคเชิงอวัจนภาษาและการควบคมุการใชเสียงสําหรับผูประกาศข้ันสูง กลยุทธในการพัฒนาระบบ

ควบคุมเสยีงและการแสดงออกระดับสูง กิจกรรมไดแก การอภิปรายโตวาที กลยุทธการขายและนําเสนอ การพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกอยางมั่นใจในความหลากหลายของสภาพแวดลอมทางวิชาการและวิชาชีพผาน

สุนทรพจนแบบท้ังท่ีไดรางเตรียมไวมากอนและแบบเฉพาะหนา 

 

ICGC 205 ภาษาศาสตร 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาเก่ียวกับลักษณะและองคประกอบภาษาของมนุษย การใหความสําคัญเชิงอํานาจและความซับซอนของภาษา อิทธิพล

ของภาษาท่ีมีตอการปฏสิัมพันธ และการมีสวนรวมในการทําความเขาใจ การสํารวจคําจํากัดความและการประยุกตใช

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตรและหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 



ICGC 206 จากวรรณกรรมสูภาพยนตร 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การนําเสนอดานเทคนิคในการแปลวรรณกรรมสูภาพยนตร การสํารวจการมีปฏสิัมพันธระหวางวรรณคดีกับภาพยนตรผานการ

วิเคราะหเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและภาพยนตร ความทาทายของการผสมผสานสื่อท้ังสองเขาดวยกัน 

 

ICGC 207 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีใชภาษาอังกฤษ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การถายทอดการศึกษาและการเลง็เห็นคุณคาของวรรณคดียุคอาณานิคม การใชตัวอยางจากวรรณคดี ดนตรี และภาพยนตร

เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเขาใจอิทธิพลในมุมมองแบบใหม  การประเมินผลผานการตัดสินคดีแบบจําลอง 

การอภิปรายโตวาที บทละคร งานนําเสนอผลงาน การอานบันทึก และการเขียนเรียงความ 

 

ICGC 208 ภาษากับวัฒนธรรม 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพิจารณาความเช่ือมโยงระหวางภาษาและวัฒนธรรม การใชเน้ือหาและการอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือใหความสําคญักับการทํา

ความเขาใจความเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมและภาษา เขียนผลงานวิจัยในหัวขอตางๆ 

 

ICGC 209 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแตจุดเริ่มตน การสาธิตผานขอความ ภาพยนตร และสื่อ ถึงการเติบโตและการแพรกระจายของ

ภาษาอังกฤษ การแนะนําวิธีการทําความเขาใจถึงความเปนมาทางภาษาศาสตรอันหลากหลายของภาษาอังกฤษ 

 

ICGC 210 การเรียนรูภาษาแรกและภาษาท่ีสอง 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพัฒนาความเขาใจของผูเรียนดานวิธีการท่ีเด็กเล็กเรียนรูภาษาแรก การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางกับการเรียนรู

ภาษาท่ีสอง ทฤษฎีการพัฒนาภาษาจากพฤติกรรมนิยมไปสูแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการเรยีนรูและแนวความคิดเชิงหนาท่ี

ตางๆ ศึกษาผลกระทบของทฤษฎดีังกลาว 

 

ICGC 211 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ก: กวีนิพนธ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษากวีนิพนธในเชิงลึก ไดแก สัมผสั ฉันทลักษณ แกน การเรยีกรองของชาติพันธุในประวัติศาสตร การประเมินบทกวี

นิพนธประเภทตางๆ ผานการอภปิราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยในภาคการศึกษา 

 

ICGC 212 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ข: เร่ืองสั้นและนวนิยาย 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาองคประกอบของเรื่องแตงจากเรื่องสั้นและนวนิยายผานการประชุมเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเก่ียวกับตัวละคร บท

สนทนา โครงเรื่อง และบรรยากาศ การอภิปรายในช้ันเรียนซึ่งวิเคราะหถึงผลกระทบของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและ

สังคมในประเด็นท่ีเลือก 

 

 

 

 



ICGC 213 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ค: ละครเวที 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาแนวทางเพ่ือเขาใจและเขาถึงละครเวที โดยการอาน ดูการแสดง และวิเคราะหศลิปะการแสดง การจดัฉากและการ

ผลิตละคร อานบทความ และกิจกรรมปฏิบัติการดานการละคร เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการแสดงผลงานสดุทายของ

ผูเรยีน 

 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

• Scientific and Environmental Literacy 

ICGN 101 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

กราฟและเครือขาย กําหนดการเชิงเสน ปญหาการขนสง ทฤษฎีเกม 

 

ICGN 102 คณิตศาสตรจําเปน 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

จํานวนจริง นิพจนเชิงพีชคณิต รอยละ อัตราสวน สัดสวน ฟงกชันเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน 

 

ICGN 103 สถิติจําเปน 4  

วิชาบังคับกอน: ICGN 102  

ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ  ความนาจะเปน และความนาจะเปนเชิงเง่ือนไข  ฟงกชันการแจกแจง  คาคาดหวัง  ตัว

ประมาณคา  การทดสอบสมมตุิฐาน  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน 

 

ICGN 104 คณิตศาสตรและการประยุกตรวมสมัย 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100  

ทบทวนพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึมและเอกซโพเนนเชียล พีชคณิตของเมทริกซ แคลคลูัสเชิงอนุพันธ แคลคูลสัเชิงปฏิยานุพันธ 

 

ICGN 105 นิเวศวิทยาระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ผลกระทบจากมนุษยท่ีมีตอระบบนิเวศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลกระทบของมนุษยตอความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลักการพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากร ปญหาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในปจจุบัน แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICGN 106 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

กิจกรรมของมนุษยและภูมิอากาศ ผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอระบบเก้ือกูลชีวิต มมุมองตอสุขภาพอนามัยของมนุษย

และโรค การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การทุเลาการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ รวมทัศนศึกษาท่ีเปน

ทางเลือกในการเรยีนรู 

 

 

 

 



ICGN 107 เคมีในชีวิตประจําวัน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

อากาศท่ีเราหายใจ ช้ันโอโซน สมบัติของนํ้า กรดดางและสารเคมีในชีวิตประจําวัน พลังงานและเช้ือเพลิง แบตเตอรี่ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา เวชโอสถจากธรรมชาติ โพลีเมอรและพลาสติก โภชนาการในปจจุบัน การดดัแปลงพันธุกรรม นิติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยดีีเอ็นเอ 

 

ICGN 108 วิทยาศาสตรของการปรุงอาหารสําหรับธุรกิจอาหาร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การเปลีย่นแปลงของวัตถุดิบจนเปนผลิตภณัฑอาหารขณะกําลังเตรียม กําลังผานความรอน และระหวางการเก็บรักษา การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีมผีลกระทบตออาหาร ทางประสาทสมัผสั ทางดานความปลอดภัยของอาหารและดานคุณคาทาง

โภชนาการ และกฎหมายอาหาร ของธุรกิจบริการดานอาหาร และระดับอุตสาหกรรมการผลิต 

 

ICGN 109 อาหารเพ่ือสุขภาพ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประโยชนของอาหารและโภชนาการในมนุษย คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากกระบวนการผลิตและการถนอม

อาหาร วัตถุเจือปนท่ีนิยมใชในกระบวนการผลิตอาหาร สุขภาพและคุณคาทางอาหาร 

 

ICGN 110 โรงปฏิบัติงานนักประดิษฐ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การออกแบบทางกลศาสตร การวาดภาพสามมติิ ความปลอดภัย การเคลื่อนท่ีในหน่ึงและสองมิติ เสียงและการสั่น คุณสมบัติ

ของวัสด ุวงจรไฟฟาเบ้ืองตน การออกแบบวงจร การเช่ือมตอวงจร วงจรควบคุม และการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมระบบ 

 

ICGN 111 ฟสิกสสําหรับผูนําองคกร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พ้ืนฐานความรูทางฟสิกสท่ีมีผลกระทบตอผูคนและสังคมในชีวิตประจําวัน ปริมาณทางกายภาพ กลศาสตรนิวตันและการ

เคลื่อนท่ี พลังงานและความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสงและเสียง และสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

ICGN 112 มองดาว มองเรา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พ้ืนฐานความรูทางดาราศาสตรฟสกิส การเรียนรูเอกภพของมนุษยชาติและการพัฒนาความเขาใจจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร โลก พระจันทร และระบบสรุิยะ วงจรชีวิตของดวงดาว กาแล็กซ ีหลุมดํา และการคนควาทางดาราศาสตรใน

ปจจุบัน 

 

ICGN 113 พืช มนุษย และพิษ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสํารวจโลกของพืช วิธีการปลูกพืชและการทําซ้ํา เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชเพ่ือปรับปรุงวิธีการทางการเกษตร พ้ืนฐาน

เก่ียวกับชีววิทยาของพืช ความแตกตางระหวางกลุมพืชหลัก ผลกระทบทางสังคมของการใชพืชและการใชประโยชนจากพืช

ในทางท่ีผิด 

 

 

 



ICGN 114 วิธีการทางวิทยาศาสตรกับสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

องคความรูดานวิทยาศาสตร ข้ันตอนการคนพบทางวิทยาศาสตร การตรวจสอบ ขอจํากัด และการมีอิทธิพลในหลากหลาย

สาขาวิชา การวิจัยดานจริยธรรมกับมนุษยและสัตว การวิเคราะหแบบมีวิจารณญาณตามหลักวิทยาศาสตรในปจจุบัน ความรู

ดานวงจรชีวิต การสรางตนแบบทางวิทยาศาสตร 

 

ICGN 115 วิวัฒนาการมนุษย ความหลากหลาย และ สุขภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

วิวัฒนาการของมนุษย สังคมไพรเมท ตนกําเนิดของสายพันธุมนุษย ออรเดอรไพรเมท ความแตกตางและความหลากหลาย

ของมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและรางกายมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและสังคมสมัยใหม 

 

● ICT and Digital Literacy  

ICGN 116 การเขาใจขอมูลและการแสดงผลเชิงภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวิเคราะหขอมลูข้ันพ้ืนฐาน บทบาทและตัวอยางการตัดสินใจดวยการใชขอมูล ภูมิทัศนของเทคโนโลยี ชนิดและประเภท

ของขอมูล วิธีสรรหาขอมลูและแหลงท่ีมาของขอมูล รูปแบบมาตรฐานของขอมูลและการจัดเก็บ ข้ันตอนการประมวลผลขอมลู 

ผลสรุปของขอมูล ชนิดของการสื่อสารขอมลูดวยภาพและสญัลักษณ เครื่องมือในการสื่อสารขอมลูดวยภาพและสัญลักษณ 

 

ICGN 117 เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจอิเลก็ทรอนิกสและกลยุทธดิจิทัล 4  

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบโดยรวมของเทคโนโลยีดานองคกรและธุรกิจดิจิทัล ระบบและบริการหลักบนอินเทอรเน็ต เชนการใหบริการ

เว็บไซต การซื้อช่ือโดเมน สื่อสังคม ระบบธุรกรรมการเงิน รูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและยุทธศาสตรดิจิทัล แนวโนมใหม

ทางเทคโนโลยี ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 

 

ICGN 118 อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

อินเทอรเน็ต เครือขายคอมพิวเตอร และเวิลดไวดเว็บในชีวิตประจําวัน การแกไขปญหาท่ีพบบอยของเครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดเล็ก ตระหนักถึงภยัคุกคามท่ีมากับการใชอินเทอรเน็ตและการหลีกเลี่ยงภยัเหลาน้ี เครื่องมือการคนหา ความนาเช่ือถือ

ของขอมูลออนไลน การสื่อสารออนไลนในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอีเมลและสื่อสังคมเพ่ือการสรางแบรนด นิยามของธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส 

 

ICGN 119 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรูเบ้ืองตนดาน

ฮารดแวร และซอฟตแวรท่ีพบในชีวิตประจําวัน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตางๆ  ระบบรักษาความปลอดภัยบน

คอมพิวเตอร และการใชสื่อสารสนเทศในการสื่อสารอยางถูกตองดานจริยธรรม 

 

 

 

 

 



กลุมวิชามนุษยศาสตร 

● Logical and Ethical Literacy 

ICGH 101 เทคโนโลยีชีวภาพจากวิทยาศาสตรสูธุรกิจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาประเด็นทางจรยิธรรมในสาขาการวิจยั การทดลอง และการรักษาทางการแพทย เทคโนโลยชีีวภาพซึ่งนําเอาความรู

ทางดานตางๆของวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต หรือช้ินสวนของสิ่งมีชีวิต การทดลองทางพันธุกรรม อายสุิทธิบัตร 

คลังหรือธนาคารท่ีทําหนาท่ีรับฝาก เก็บรักษาและดูแลเช้ือพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ การทดลองกับมนุษยและ

สัตว การกอการรายชีวภาพ อาวุธทางชีวภาพ กฎหมายเก่ียวกับอาวุธ การสํารวจทางชีวภาพ การตั้งราคายาเวชภณัฑ อนาคต

ของมนุษยและแนวคิดหลังมนุษยนิยม 

 

ICGH 102 ขอเสนอและการทดลองความคิดท่ีโดงดังในแวดวงปรัชญา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาความเคลื่อนไหวของขอเสนอทางปรัชญาท่ีโดดเดนในแวดวงปรัชญาตั้งแตอุปมาอุปมยัเรื่องถํ้าของเพลโต จนถึง

ปญหาหองจีนของเซิรลและอ่ืนๆ การปรับใชของกระบวนทัศนความคิดทางปรัชญามาสูคาํถามทางการเมืองและวิทยาศาสตร

ของปจจุบัน 

 

ICGH 103 ตรรกวิทยา การวิเคราะห และการคิดวิพากษวิจารณ: การอางเหตุผลท่ีดีและไมดี 4  

วิชาบังคับกอน: - 

เครื่องมือพ้ืนฐานอยางเปนทางการตั้งแตตรรกะท่ีวาดวยประพจนจนถึงตรรกะท่ีวาดวยภาคขยาย โครงสรางตรรกะของการ

อางเหตุผลท่ีใชในบริบทของชีวิตประจําวัน  การวิเคราะหจุดเดนและจุดดอย ตรรกะวิบัติท่ีพบบอยในการใหเหตุผล รวมถึงการ

ใหเหตุผลเก่ียวกับการกําหนดความเปนไปได การคิดคนการอางเหตุผลท่ีดีโดยใชหลักการของการใหเหตุผลอยางไมเปน

ทางการ 

 

ICGH 104 เหตุผลเชิงจริยธรรม: เราจะรูไดอยางไรวาอะไรดี 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การพิจารณาและคนควาผลงานดานปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตร เพ่ือทําความเขาใจคุณคาเชิงจริยธรรม เรียนรูโดยปฏิบัติ

จริงในการสรางองคความรูและวิเคราะหการใหเหตุผลทางจริยธรรมเก่ียวกับประเด็นสําคญัในจริยศาสตรประยุกต 

 

ICGH 105 เทคโนโลยี ปรัชญา และมนุษยชาติ: เราอยูท่ีไหน ณ จุดนี ้ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การตรวจสอบ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท่ัวโลกและผลกระทบตอชีวิตมนุษยและความคิด เนนดาน

เกษตรกรรม การพิมพ นาฬิกากลจักร เลนสขยาย ยาปฏิชีวนะ ไฟฟา เครื่องจักรไอนํ้าและเครื่องยนตสันดาป และ

ทรานซิสเตอร 

 

ICGH 106 กรีก: เบาหลอมแหงอารยธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การแนะนําภาพรวมของปรัชญาและแนวคิดกรีกโบราณและอิทธิพลตออารยธรรมรวมสมัย ทฤษฎีเก่ียวกับความรู การแพร

ขาวสาร ความจริง ศิลปะ จิตวิทยา ความสุข ความยตุิธรรม และประชาธิปไตย 

 

 

 



● Arts and Media Literacy 

ICGH 107 ศิลปะรวมสมัยและทัศนวัฒนธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นสําคญัท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคม สื่อชนิดใหมในงานศิลปะยุคปจจุบัน การวิเคราะหภาพบริบททางสังคมและ

ประวัติศาสตรของศิลปะรวมสมัย การคิดเชิงสรางสรรค ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอ โลกทัศนวัฒนธรรม การสืบหาความจริง

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกวางข้ึนเรื่องท่ีเก่ียวของกับอุดมการณ เพศ เช้ือชาติ และความเปนชาติพันธุ 

 

ICGH 108 การวาดเสนจินตภาพดวยเทคนิคตางๆ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวาดเสนดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย การวาดเสนเพ่ือการสรางสรรค เพ่ือแสดงตัวอยาง อธิบาย จดัองคประกอบ 

เปรียบเทียบ หาความลงตัว นิยามใหม การวาดเสนจากสิ่งมีชีวิต สรรีะมนุษย พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด 

การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบและศิลปะดวยการทดลอง การสํารวจ การ

ประยุกต เทคนิคการใชวัสดุท่ีหลากหลายในการวาดเสน สัดสวน ทาทาง เสนโคง นํ้าหนัก การจัดองคประกอบเพ่ือสื่อ

ความหมาย วิเคราะหศิลปนรวมสมัย การประเมินและการแสดงออกเฉพาะตน 

 

ICGH 109 ความคิดสรางสรรคเพ่ือศิลปะและการออกแบบ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การผสมผสานประสบการณการลงมือปฏิบัติจริงดวยการสาธิต การบรรยายใหความรูและการอภิปราย พัฒนาความคิด

สรางสรรคและเพ่ิมความมั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลท่ีมีมมุมองเฉพาะตัว สํารวจความหลากหลายของสื่อดานศิลปะและการ

ออกแบบ ทําความเขาใจองคประกอบของภาษาภาพ ประยุกตกระบวนการคิดและการคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะการตอบ

คําถามแบบอัตนัยรายบุคคล 

 

ICGH 110 การวาดภาพศิลปะเพ่ือสื่อความคิดและจินตนาการ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบ

และศิลปะ การทําเครื่องหมาย การสังเกต การวิเคราะห บันทึก การวาดภาพโดยใชสิ่งของท่ีมีอยูรอบตวั การฝกปฏิบัติ การ

ประยุกต เทคนิคการวาดเสนดวยดินสอ รูปราง รูปทรง มุมมอง เสน การแรเงา การใหนํ้าหนัก ความหยาบและความละเอียด

ของภาพการจัดองคประกอบภาพ การวาดภาพโดยการสังเกตสรีระและสิ่งของธรรมชาติท่ีเสมือนจริง 

 

ICGH 111 การรูเทาทันสื่อ: ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบูรณาการเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อ การผลิตสื่อและจริยธรรมสื่อ การเขาถึง การวิเคราะหการประเมิน การตั้งคําถาม และ

การผลิตขอความสื่อ นัยทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของสื่อ การใชสิ่งท่ีแสดงเปนตัวอยางในสื่อ สื่อในฐานะเครื่องมือ

ทางเศรษฐกิจเชิงการเมืองสุนทรียศาสตรของสื่อ สื่อและอิทธิพลของสื่อ การตอรองความหมายของสื่อของผูรับสาร 

 

ICGH 112 ศาสตรและศิลปแหงการถายภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบูรณาการความสามารถในการแปลความขอมูลขาวสารท่ีเปนภาพหรือสิ่งท่ีมองเห็น เทคนิคการถายภาพ และจริยศาสตร 

การวิเคราะห การประเมิน และการกดถายภาพในชวงเวลาท่ีเหมาะสม สุนทรยีภาพของการมอง การเลาเรื่องราวดวยภาพและ

เทคนิคการสรางคําบรรยายภาพ ชวงเวลาท่ีตัดสินใจถายภาพ การมอิีทธิพลตอผูรับสาร การเพ่ิมความเช่ือมโยงกับผูรบัสาร 

การเผยแพรผลงานอยางถูกหลักจริยธรรม และการเผยแพรภาพถาย 



 

ICGH 113 ภาพเคลื่อนไหว: ประวัติศาสตรภาพยนตร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสืบคนภาพยนตรยุโรป อเมริกัน และเอเชียในดานศิลปะ ปรัชญา การวิพากษสังคม และการโฆษณาชวนเช่ือ ไมเพียง

มุงเนนดานเทคนิค รูปแบบ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทาน้ัน แตยังมุงเนนเรื่องการตีความ การเปรียบเทียบ และการ

วิพากษวิจารณดวย 

 

ICGH 114 เสียงแหงดนตรี: รูปแบบ อารมณ และความหมาย  4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพิจารณาและคนควาการแสดงออกทางดนตรีและการวิเคราะหแรงผลักดันในการสื่อสารโดยศึกษาจากงานวิจัยรวมสมัย 

ตัวอยางรูปแบบของดนตรีอันหลากหลายโดยมุงเนนไปท่ีดนตรีคลาสสิก 

 

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

● German 

ICGL 101 ภาษาเยอรมันระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาเยอรมัน ขอมลูสวนตัว ตัวเลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอราคา แสดง

ความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ มาตราวัด-ช่ังตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสรางประโยค เพศ

ของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 

 

ICGL 102 ภาษาเยอรมันระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 101  

สั่งและจายคาอาหารในรานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มท่ีช่ืนชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อานแผนท่ี ลักษณะของงานท่ี

ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คาํถามท่ีตอบวาใช/ไมใช รูปแบบคําสั่ง กริยาประสม บุพบทท่ีใชกับกรรมรอง 

กริยามาลา กริยาชวย (๑) วงเล็บท่ีใชในประโยคภาษาเยอรมัน 

 

ICGL 103 ภาษาเยอรมันระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 102  

ปญหาและการแนะนําดานสุขภาพ รูปแบบการใชชีวิตท่ีดีและไมดีตอสุขภาพ เหตุการณและอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง 

ประวัตสิวนตัวโดยยอ (CV) คําแสดงความเปนเจาของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ ตัวเช่ือมกริยาชวย (๒) 

 

● Japanese 

ICGL 111 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (ประโยคท่ีลงทายดวยคํานาม คําเสรมิ นิยมสรรพนาม ประโยคท่ี

ลงทายดวยกรยิา กาลอดตีและไมใชกาลอดีต) การใชคําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องสวนบุคคล (ของตนเองและ

คนอ่ืน) บรรยายเก่ียวกับประเทศญี่ปุน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็น

ดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

 



ICGL 112 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 111  

อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ คํา)  หลักไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (คําเสริม กริยาท่ีเก่ียวกับการใหและการรับ ประโยคท่ีลง

ทายดวยคําคณุศัพท na ประโยคท่ีลงทายดวยคําคณุศัพท i กาลอดตีและไมใชกาลอดตี และลักษณะนาม) การใชคําศัพท

พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับเรือ่งชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงความคิดเห็นอยางงายๆ 

บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจาํวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 113 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112  

อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ คํา)  หลักไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (การผันกรยิา ในรูป masu te และแบบพจนานุกรม และ

ประโยคอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใชประโยคสนทนาอยางปกติธรรมดาและอยางสุภาพ คําเสริม) การใชคําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐาน

เก่ียวกับหัวขอตางๆ  การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคลและกิจกรรมตางๆ  การ

เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● French 

ICGL 121 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส (คาํสรรพนาม การผันกริยา (กาลปจจุบัน) เพศ ตัวเลข คําคณุศัพท คําบุพบท) คําศัพทพ้ืนฐาน 

สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศท่ีใชภาษาฝรั่งเศส ออกแบบงาน

เขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิง่ท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง  การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 122 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 121  

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคณุศัพทบอกเพศ สถานท่ีและความเห็น คําบุพบทเชิงซอน 

คําถามเชิงซอน) คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวิตประจาํวัน (ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบ

งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 123 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112  

ไวยากรณภาษาฝรั่งเศสท่ีซับซอนมากข้ึน (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคณุศัพทบอกเพศ สถานท่ีและขอตกลง คําบุพบท

เชิงซอน คําถามและอดตีกาล) การใชคําศัพทท่ีซับซอนมากข้ึน สนทนาเก่ียวกับหัวขอชีวิตประจาํวันท่ียาวข้ึน (ในประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคดิเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● Chinese 

ICGL 131 ภาษาจีนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) หลักเกณฑการเขียนภาษาจีน อักษรจนี ๑๐๐ คํา ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม 

คําเสริม的“de” ประโยคคําถามท่ีใช吗“ma” นิยมสรรพนาม ลักษณะนาม คําวิเศษณ“ye”也，”dou” 都) คําศัพท 



สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องราวสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) บรรยายเก่ียวกับประเทศจีน ออกแบบงานเขียนใน

ภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 132 ภาษาจีนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 131  

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) ระบบการเขียนภาษาจีน ตัวอักษรจีน ๑๐๐ คํา หลักไวยากรณพ้ืนฐาน (ปฤจฉาสรรพนาม

ลักษณะนาม  คําชวยและวลี  “de” กริยาวิเศษณ โครงสรางประโยคแสดงการตอเน่ืองของการกระทํา การซ้ําคํากรยิา)  

คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย การแสดงความคดิเห็นอยาง

งายๆ บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 133 ภาษาจีนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 132  

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) อักษรจีน ๑๕๐ คํา หลักไวยากรณพ้ืนฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม กริยานุเคราะห ประโยค

ความซอน คําเสริมนํ้าเสยีง “le” (了 ), บทเสริมกริยาบอกสภาพ บทเสรมิกริยาบอกผลลัพธ บทเสรมิกริยาบอกระยะเวลา 

คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานในหัวขอตางๆ ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเหน็ บอกทิศทาง บรรยาย

ถึงความสามารถของตนเองและผูอ่ืนได การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● Spanish 

ICGL 141 ภาษาสเปนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยาปจจุบันกาล เพศ จํานวน คําคณุศัพท คําบุพบท) การใชคําศัพท 

สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศท่ีใชภาษาสเปน ออกแบบ

งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 142 ภาษาสเปนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 141 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยากาลปจจุบัน กริยาแสดงผลยอนกลับ เพศ จาํนวน คําคุณศัพท คําบุพ

บท) การใชคําศัพท พ้ืนฐาน สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศ

ท่ีใชภาษาสเปน ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ ความเห็นดวยและการตกลง พูด

เก่ียวกับชีวิตประจาํวัน 

 

ICGL 143 ภาษาสเปนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 142  

ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณในอดตี กริยากาลปจจบัุนสมบรณู กรยิากาลอดีต indenfinido กริยา ser,estar 

และ hay คําศัพทเก่ียวกับสถานท่ี คําท่ีใชระบุเวลาในกาลอดีต กรยิา empezar a + infinitive กรยิา ir/irse 

 

● Thai 

ICGL 160 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนําตัวเอง การถามทาง การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการซื้อของ

และตอรองราคา และในขณะเดียวกันก็เพ่ือสรางความเขาใจในหัวขอท่ีกําหนดเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน 



 

ICGL 161 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักษะการฟงและพูดเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี การแนะนําตัว การสั่งอาหารและเครื่องดื่มเบ้ืองตน สถานท่ี ทิศทาง ยานพาหนะ 

การซื้อตั๋ว เสื้อผา สี ขนาด การตอรองราคา การนับเลขและใชลักษณะนาม การอานและการเขียนพยญัชนะไทย สระท่ีเขียน

ตามหลัง กอนหนา เหนือ หรือใตพยัญชนะ เลขไทย คําเปนและคําตาย 

 

ICGL 162 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 161  

การฟงและการพูดเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี ตารางการใชชีวิต การนัดหมาย กิจกรรมท่ีช่ืนชอบ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม และของ

หวานโดยมีคําขอพิเศษ การนําเสนอแผนกิจกรรมสําหรับการปดภาคเรียน ทักษะการอานและการเขียนตอเน่ืองจากวิชา

ภาษาไทยระดับตน ๑ คําควบกล้ํา การใชวรรณยุกต คําท่ีสะกดโดยใชกฎเกณฑพิเศษ อานขอความในยอหนาสั้นๆ 

 

ICGL 163 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 162  

สื่อสารในสี่ทักษะเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี การจองหรือเชาท่ีพักอาศัย อาการเจ็บปวยตางๆ และการพบแพทย หัวขอเก่ียวกับ

วันหยุดและงานเทศกาลรื่นเริงตามท่ีกําหนด การนําเสนอหน่ึงจังหวัดในประเทศไทย ทักษะการอานและการเขียนตอเน่ืองจาก

วิชาภาษาไทยระดับตน ๒ เขียนยอหนาขนาดสั้น และอานขอเขียนท่ีมีความยาวตามหัวขอเรื่องท่ีกําหนด 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

● Financial, Economic Scientific and Environmental Literacy  

ICGS 101 การบัญชีสําหรับเจาของธุรกจิรุนใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดการบัญชีเบ้ืองตน กระบวนการทางการบัญชีเบ้ืองตนสําหรบัวิสาหกิจขนาดยอม   การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห

จุดคุมทุน การภาษีอากรธุรกิจ 

 

ICGS 102 ความย่ังยืนทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาบทบาทของธุรกิจในสังคม แนวคิดพ้ืนฐานของความยั่งยนื ธรรมาภบิาลโลก การพัฒนาอยางยั่งยืน ความไมเทาเทียม

ทางสังคมและการรวมสังคม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  การตลาด

เพ่ือสิ่งแวดลอม การทําธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

ICGS 103 เศรษฐศาสตรในธุรกิจยุคใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการดานอุปสงคและอุปทาน, ความยืดหยุน, คาตนทุนโอกาส โครงสรางตลาด กลยุทธดานราคา องคกรธุรกิจพฤติกรรม

ผูบริโภค เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตนและเทคโนโลยี การทํากําไรสูงสดุ องคกรและบริษัท นโยบายภาครัฐ วงจร

ธุรกิจ การตดัสินใจในการจัดการ ความไดเปรียบในการแขงขัน เศรษฐกิจสังคมทางการสื่อสาร นวัตกรรมเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

การแบงปนทางดิจิทัล สังคมผูสูงอายุและสภาพแวดลอมทางธุรกิจแบบไดนามิก 

 

 



ICGS 104 พ้ืนฐานความเปนผูประกอบการ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสรางธุรกิจใหม การจับตลาดใหม การพัฒนาประสิทธิผลขององคกร ทฤษฎีและกรอบความคดิ เรือ่งการเปนผูประกอบการ 

การฝกปฏิบัติดานการสงเสริมและการจัดการธุรกิจเปดใหม วงจรชีวิตของผูประกอบการ การนําแนวความคิดไปปฏิบัติ 

เสนทางของผูประกอบการ การวิเคราะหลูกคา การตลาดแบบบูรณาการ การระดมทุน การปกปองและการจัดการตนทุน การ

จัดการทุนมนุษย ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

ICGS 105 การบริหารการเงินสวนบุคคล 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบริหารการเงินและการลงทุนสวนบุคคล การตั้งเปาหมายและกระบวนการวางแผนการเงิน การวางแผนงบประมาณ การ

อานงบประมาณการเงิน การวางแผนการจดัการภาษี การบรหิารเงินสดและการออม  แผนการลงทุน การลงทุนในตลาดหุน

และกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อบานและยานพาหนะ ประกันชีวิต การปกปองทรัพยสิน และการวางแผนเกษียณอาย ุ

 

ICGS 106 แฟชั่นและสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สวนประกอบทางการออกแบบของแฟช่ัน คําศัพทเฉพาะทางแฟช่ัน แฟช่ันท่ีสะทอนบริบททางเวลาและสถานท่ี แฟช่ันและ

การพัฒนาของศิลปะ แฟช่ันท่ีเปนการแสดงออกทางวัฒนธรรม แฟช่ันท่ีเปนความคิดสรางสรรค แฟช่ันท่ีตองการการยอมรับ

และการสนับสนุนจากลูกคา แฟช่ันและพฤติกรรมของผูบริโภค แฟช่ันและบริโภคนิยม ประเด็นทางจริยธรรมเก่ียวกับแฟช่ัน 

 

ICGS 107 การจัดการประชุมและนิทรรศการ (ไมซ) เบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ การประชุมองคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินคา

และนิทรรศการนานาชาติ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด การบรหิารธุรกิจไมซ การบรหิารจดัการ

สถานท่ีจัดงานระบบโลจิสติกสในอุตสาหกรรมไมซ ผูมสีวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ มาตรฐานตางๆในอุตสาหกรรมไมซ 

จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพไมซ 

 

ICGS 108 สาระการเงิน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นเรื่องการคลังเก่ียวของกับเงิน การตัดสินใจเลือกอยางมีเหตผุล รายรับและพ้ืนฐานสูความสําเร็จ การจดัการดาน

การเงินของปจเจกบุคคล การตลาดและบทบาทของการตลาด ความทาทายชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทางการเงิน

และทักษะการจัดการดานการเงินข้ันพ้ืนฐาน 

 

● Global and Multicultural Literacy  

ICGS 109 ประวัติศาสตรอเมริกาภาพยนตรและชีวิตสมัยใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติความเปนมาของอเมริกาสมัยใหมตั้งแตยุคหลังการปฏริูปจนถึงปจจุบัน การสํารวจประวัติความเปนมาของเศรษฐกิจ

การเมืองสังคมและความสมัพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาในสื่อสมยัใหมเชนศิลปะ ภาพยนตร ความคิดและการเขียน

ท่ีมีอิทธิพล สื่อโทรทัศนและสื่อสังคมออนไลน การทําความเขาใจการคาดการณอํานาจของรัฐผานกลไกตางๆเปนสิ่งสําคญั

สําหรับการพัฒนาสวนบุคคล นักอุตสาหกรรมนวัตกรรมอเมริกัน ปฏริูปกาวหนา สงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ยุคยี่สิบรุงเรือง ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ การโดดเดี่ยวในชวงระหวางสงครามโลก อิสรภาพสตรี สงครามโลกครั้งท่ีสอง สงครามเย็น สงคราม



เวียดนาม ความตึงเครียดทางเช้ือชาติ การบริหารจัดการรัฐบาลประธานาธิบดีบุช โอบามา ทรัมปและนโยบายการตางประเทศ

ของสหรัฐฯ ในอนาคต 

 

ICGS 110 การพัฒนาและความขัดแยง 4  

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาทางการเมอืงและเศรษฐกิจ นโยบาย ลําดับความสําคญัดานการผลิตและการลงทุน และผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน เหตผุลท่ีหลายประเทศประสบปญหาความลมเหลวในการพัฒนาตั้งแตชวงป 

๑๙๘๐  กับดักการพัฒนาสี่ปจจัยเชนกับดักความขัดแยง กับดักทรัพยากรธรรมชาติ กับดักธรรมาภิบาล และกับดักภูมิประเทศ

ซึ่งไมมีทางออกสูทะเลรวมท้ังมีเพ่ือนบานท่ีไมดี แนวทางในการแกไขประเทศในเชิงบวก การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ซึ่งถูกเพิกเฉยตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมและความยั่งยืนของแนวทางการพัฒนาและเสนทางการเติบโตแบบ

ดั้งเดิมท่ีมีอยู 

 

ICGS 111 สํารวจศาสนา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ศาสนาหลักของโลกไดแก ฮินดู พุทธ ซิกข ศาสนาตางๆ ของชาวจีน ชินโต ยูดาย ครสิต และ อิสลาม ตนกําเนิดของศาสนาท้ัง

สามกลุม ไดแก ศาสนาท่ีเกิดในอินเดีย จีนและญี่ปุน และ ในตระกูลของอับบราฮัม การพัฒนาทางศาสนารวมสมยั ความ

หลากหลายทางศาสนาในปจจุบัน 

 

ICGS 112 ภูมิศาสตรกิจกรรมมนุษย 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความสัมพันธเชิงลึกระหวางมนุษยและพ้ืนท่ีถูกสรางโดยมนุษย กิจกรรมของมนุษยซึ่งเปนสหวิทยาการจากธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ีมนุษยดาํรงอยู  ความสมัพันธระหวางมนุษยซึ่งนําไปสูความเขาใจตอสภาพแวดลอม

สาธารณูปโภคของทรัพยากร ความสัมพันธระหวางปรากฏการณบนพ้ืนโลกและการกระทําของมนุษย  ความคิดและหลักการ

เชิงภูมิศาสตรในการสํารวจการจดัระเบียบทางสังคมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ICGS 113 ทัศนคติตอประวัติศาสตรไทย 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ตนกําเนิดของคนไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรสืบเน่ืองจนถึงศตวรรษท่ี ๒๐ ตอนปลาย ภมูิภาคตางๆท้ังใกลเคียงและหางไกล

รวมท้ังกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญท่ีนํามาสูความเปนไทยในยุคปจจุบัน การไตรตรองเก่ียวกับเหตุการณ

สําคัญของประวัติศาสตรไทย และวิเคราะหการเขียนถึงประวัติศาสตรไทยในบางชวงบางตอน การประเมินและความเขาใจ

อดีตของประเทศไทยจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ความรูความเขาใจวาประวัติศาสตรน้ันถูกเขียนอยางไร 

 

ICGS 114 อํานาจเงินและพฤติกรรมของรัฐท่ีมีอํานาจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจถึงแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลังความสัมพันธระหวางรัฐเชนการขยายอํานาจ ความมั่งค่ังและศักดิ์ศรีระหวางประเทศ 

เครื่องมือท่ีรัฐใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรวมถึงอุปสรรคตอการตัดสินนโยบาย นโยบายตางประเทศของรัฐมหาอํานาจ

ท่ีมีท่ีน่ังถาวรและมีอํานาจยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ รัฐมหาอํานาจกลางซึ่งรวมถึงประเทศท่ีมี

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง  ประเด็นท่ีสําคัญเชนการติดอาวุธนิวเคลียรในเกาหลีเหนือ สงครามใน

อัฟกานิสถาน การกอตั้งประชาธิปไตยหรือขบวนการกอการรายในประเทศท่ีลมเหลว และการคาโลก รูปแบบและแนวโนม

ของการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐท่ีมีอํานาจในชวงศตวรรษท่ีผานมาเปนรายประเทศและเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืนๆ กรณีศึกษาในการอธิบายการตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองปญหาระหวางประเทศในปจจุบัน 



 

ICGS 115 สังคมวิทยาในโลกสมัยใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สังคมวิทยาเปนหลักสตูรท่ีใชในการอธิบายปรากฏการณในดานสังคม การเมือง และเศษฐกิจ การปฏสิัมพันธและการจดั

ระเบียบทางสังคม ทัศนคติทางสังคมวิทยา หลักการตางๆ และความรูทางสังคมวิทยาในเชิงลึก หัวขอตางๆ ท่ีเช่ือมโยงกับโลก

สมัยใหม ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม กลุมสังคม กระบวนการเรียนรูทางสังคม พฤติกรรมเบ่ียงเบน ครอบครัว ศาสนา ความ

ไมเทาเทียมทางสังคม เพศสภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สื่อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

ICGS 116 อํานาจและการเมือง 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจในเรื่องการเมืองและระบบของการเมืองการปกครองของโลกปจจุบัน ความสัมพันธและการเช่ือมตอกันของ

ความคิดท่ีแตกตาง กระบวนการทางความคิดและความขัดแยงกันในสังคมรวมสมยั การวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง

การปกครอง 

 

ICGS 117 การเอาชนะภาพลกัษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวิเคราะหทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวทางทางจิตวิทยาตอภาพลักษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก ความหมายทาง

อารมณ พฤติกรรม และกระบวนการการรบัรู ผลกระทบของพฤติกรรมท่ีมตีอสังคม ความไมอคติและการนิยามการรับรู 

 

ICGS 118 ทักษะในการปฏิบัติตัวกับผูคนตางวัฒนธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ทักษะในการปฏิบัตติัวกับผูคนตางวัฒนธรรม การสื่อสารขามวัฒนธรรม การเลี้ยงดูบุตรในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ความเขาใจถึง

ผูบริโภคท่ีมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง อารมณและแรงจูงใจขามวัฒนธรรม แนวทางในการปฏิบัติตอความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในท่ีทํางาน 

 

ICGS 119 การเมืองของโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบระหวางรัฐ และการเติบโตของกระบวนทัศนในการเปนรัฐชาต ิ ท่ีเปนพ้ืนฐานการกําหนดนโยบายการตางประเทศและ

การทูต สถาบันและองคกรในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ระบบกลไกทางความสัมพันธระหวางประเทศ ลัทธิอาณานิคม 

ขบวนการการตอตานอาณานิคมและการใหเอกราช กําหนดการของเศรษฐกิจสากลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงครามเย็น

และสิ่งท่ีสืบทอดจากสงครามเย็น การลุกฮือของผูดําเนินนโยบายนอกเหนือจากภาครัฐ สื่อมวลชนสากลและความลื่นไหลของ

ขอมูล ขอโตแยงรวมสมยั 

 

ICGS 120 ความรูเร่ืองโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สภาวะปจจุบันของโลก ขอเท็จจรงิและแนวโนมทางภมูิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ แนวโนมและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ประเทศไทยในสังคมโลก ประเทศ

ไทยมีบทบาทอยางไรตอโลกและในทางกลับกัน 

 

 

 



● Psychological Literacy  

ICGS 121 จิตวิทยาอปกติของเพ่ือนรวมงาน จะแกไขสถานการณอยางไร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความดางพรอยของปญหาทางจติวิทยา ความวิตกกังวลของการถูกนินทาในท่ีทํางานและความมั่นคงในงาน การหลีกเหลี่ยงท่ี

จะรับการดูแลและการปรึกษา ความเอาใจใสของความผิดปกตติางๆ และคิดคนของกลยุทธเพ่ือเสริมสรางท้ังการสื่อสารและ

การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลติภาพท่ีทํางานและความสัมพันธท่ัวไป 

 

ICGS 122 โฆษณาชวนเชื่อ ทฤษฎกีารออกแบบทางเลือก และการตลาด จะตานทานไดอยางไร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาวิทยาศาสตรเบ้ืองหลัง ‘การควบคุมจติใจ’ และการนํามาไปปฏิบัติในสังคม การสํารวจทฤษฎีตอบโตท่ีจริงและเปนไป

ได การวิเคราะหเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางละเอียดของการกดข่ีความอิสระของการเปนมนุษยในวิธีปฏิบัติระดับ

องคกร สังคม การเมืองและเศรษฐศาสตรอยางแนบเนียน 

 

กลุมวิชาพลานามัย 

ICGP 101 แฟลกฟุตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาลูกบอล โดยเนนเทคนิคการเลนเกมท่ีไมมีการปะทะ รวมท้ังการหลบหลีก การขวางปา การรับและการพัฒนา

ระบบการจัดการการทํางานเปนทีม การสื่อสารและการใชเทคนิคท่ีเฉพาะ 

 

ICGP 102 แบดมินตัน 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการแขงขันกีฬาแร็กเกต (แบดมินตัน) โดยเนนเทคนิคกลยทุธการจับไม การเสิรฟ การวางตําแหนงและการ

เคลื่อนไหวท้ังการเลนเกมท้ังแบบเดี่ยวและแบบคูผสม 

 

ICGP 103 บาสเกตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเลนลูกบอลโดยเนนการใสใจในการเลี้ยงลกูบอล การสงลูกบอล การโตตอบ การควบคุมลูกบอล การเลนเกม

และการพัฒนากลยุทธของเกม 

 

ICGP 104 ฟตเนส 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรท่ีครอบคลุมเก่ียวกับเทคนิคการออกกําลังกายอยางนอยหน่ึงเทคนิคหรือหลากหลายเทคนิค: ความแข็งแรง/ความ

ตานทาน คารดโิอ พลัยโอเมตริก กายบริหารแบบยืดเสน การฝกการออกกําลังกายอยางหนัก และการเพาะกาย เพ่ือรักษา

สุขภาพและสุขภาพท่ีด ี

 

ICGP 105 จักรยาน 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรท่ีออกแบบมาเพ่ือสอนการข่ีจักรยานเพ่ือความปลอดภัย การออกกําลังกาย เทคนิคการข่ีจักรยาน ทาทางการสื่อสาร 

ความรูเก่ียวกับอุปกรณและอันตรายสําหรับการข่ีจักรยาน เพ่ือการพักผอนหยอนใจและการเดินทาง 

 

ICGP 106 ดิสคัฟเวอร แดนซ 1  



วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเตนรําของรูปแบบปจจุบันและเทคนิคอยางนอยหน่ึงประเภทหรือหลากหลายประเภท: แอฟริกัน / แจส เตนรํา

ท่ัวโลก / เตนรําละติน การเตนรําการแสดงระดับมืออาชีพ, การเตนรําสมยัใหม ฮิพฮอพ / ฟงก 

 

ICGP 107 กอลฟ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเรยีนรูจากสโมสรท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือพัฒนารปูลักษณ ทาทางในการจับ การแกวง ทาทางยืน และความรู

เก่ียวกับอุปกรณ ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณท่ีถูกตอง 

 

ICGP 108 โยคะ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรซึ่งเนนเรื่องทาทางการทําสมาธิ เทคนิค การเคลื่อนไหว และการหายใจเพ่ือใหไดสภาวะทางจิตใจท่ีด ี

 

ICGP 109 เร่ืองเฉพาะทางการกีฬา 1  

วิชาบังคับกอน: - 

เรียนรูแนวคดิ หลักเกณฑและกลยุทธโดยผานการเคลื่อนไหวตามแบบแผน และโครงสรางการเคลื่อนไหว โดยการเลนกีฬา

หรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี 

 

ICGP 110 วิชาปองกันตัว (การจูโจม) 1  

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาศิลปะการปองกันตัวภายนอก (การจูโจม) เนนการตอสูระยะประชิดทางกายภาพ และการออกกําลังกาย ความแข็งแรง

ของกลามเน้ือ และความตึงของกลามเน้ือ เพ่ิมความเร็ว และพลังงานผานการประสานงานของรางกาย 

 

ICGP 111 วิชาปองกันตัว (การเหว่ียงทุม) 1  

วิชาบังคับกอน: - 

ศิลปะการตอสูภายใน (การเหว่ียงทุม) การเนนเรื่องการจับเวลา การรับรู ความแมนยํา และเทคนิคโดยใชการยกระดับรางกาย

เพ่ือการเหว่ียง การทุมตัว การลงนํ้าหนักขา และกีฬามวยปล้ํา 

 

ICGP 112 ฟุตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเลนลูกบอลโดยเนนการเตรียมพรอม การควบคมุลูกบอล รวมถึงการเลี้ยงลูก การสงลูก การดักลูกบอล การทํา

ประตู การเคลื่อนไหวของลูกบอล การเลนเกมและการพัฒนากลยุทธผานการฝกซอมและการแขงขัน 

 

ICGP 113 ลีลาศ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเตนรําทางสังคมหรือกิจกรรมการออกแบบการเคลือ่นไหวของทาเตน รูปแบบ และขอบังคับจากการเตนรํา

ของระดับนานาชาติ (ตามมาตรฐาน) และการเตนรําแบบละตินระดบันานาชาติ 

 

ICGP 114 วายน้ํา 1  

วิชาบังคับกอน: - 



หลักสูตรกีฬาทางนํ้า ซึ่งเนนเทคนิคการวายนํ้า การหายใจ และความรูเก่ียวกับการพยุงตัว แรงขับเคลื่อนและความปลอดภัย

ทางนํ้า 

 

ICGP 115 เทนนิส 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการแขงขันแร็กเกต (เทนนิส) โดยใชเทคนิค กลยุทธ จับ เสริฟ เลนเกม การตดิตามลูก การจบัเวลา การควบคุมการ

ทําคะแนน การฝกซอม การตีบอลในเกมสและการแขงขัน 

 

ICGP 116 วอลเลยบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเลนลูกบอล ซึ่งเนนการสงลูก การเซ็ทลูก การเสิรฟ การพัฒนากลยุทธ ตําแหนงผูเลน การเลนเกม การ

บริหารงานในทีมและการสื่อสาร 
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