การออกแบบนิเทศศิลป์
ICCD 102 CD สัมมนานิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: วิธีและกระบวนการในการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมถึงโครงสร้างและบรรยากาศของการทางานจริง ที่เรียนรู้ผ่าน
ตัวอย่างงานและประสบการณ์ ในหัวข้อต่างๆ โดยตรงจากบุคคลรับเชิญในสายอาชีพ
ICCD 103 วิจัยนิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: การค้นคว้าสารวจโดยใช้กระบวนการในการวิจัยในด้านการออกแบบ นิเทศศิลป์ที่หลากหลายโดยใช้เนื้อหาเป็น
ฐานในการหาคาตอบทางแนวคิดด้านการออกแบบ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก กระบวนการวิจัย
และการวิภาคแนวคิด รวมถึงแนวทางและกระบวนการในการออกแบบ ด้วยตนเอง
ICCD 112 วาดภาพ
4
วิชาบังคับก่อน: การศึกษาภาษาภาพในกระบวนการวาดภาพทั้งวัตถุที่มีชีวิตแบบอินทรียะ และแบบเรขาคณิตในพื้นที่ว่าง รวมถึง
ความเข้าใจความสัมพันธ์ ของวัตถุ ที่วาดและองค์ประกอบศิลป์ โดยรวมของภาพ ทักษะพื้นฐานและการเลื อก
ใช้เทคนิค และสื่อที่ต่างกันในการวาดภาพขาวดา
ICCD 119 หลักการออกแบบ 2 มิติ
4
วิชาบังคับก่อน: พื้นฐานและหลักการ ของการออกแบบภาพ 2 มิติ ที่เน้นแนวคิดของ ความสัมพันธ์ของรูปทรงในองค์ประกอบศิลป์
รวมถึงขนาด สัดส่วนและ ปริมาตร ทักษะ เทคนิค คาศัพท์ และกลยุทธ์ทางการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
ICCD 121 สีในงานออกแบบ
4
วิชาบังคับก่อน: การศึกษาทฤษฎีและหลักการของสี การผสมบวกและลบของแสงสีและแม่สี กระบวนการและการใช้สีในงาน
ออกแบบนิ เทศศิล ป์ ความสั มพัน ธ์ของสี กับแนวคิด การรับรู้ ความรู้สึ ก อารมณ์แรงจูงใจ และสั ญญะในงาน
ออกแบบ

ICCD 130 หลักการออกแบบ 3 มิติ
4
วิชาบังคับก่อน: เรียนรู้โดยใช้งานเป็นฐานในเรื่องของหลักการการสร้างงาน 3 มิติที่ใช้ในองค์ประกอบศิลป์ ทั้งแบบแนวตรงและ
แบบโครงสร้างรวมถึงการเลือกเทคนิค วัสดุ เครื่องมือ กระบวนการในการทางานและผลิตงานพร้อมการนาเสนอ
ผลงาน
ICCD 140 กระบวนการและทักษะดิจิทัล
4
วิชาบังคับก่อน: การศึกษาที่เน้นในเรื่องการสร้าง การจัดการ และปรับเปลี่ยนภาพและภาพ ประกอบกราฟิกรวมถึง กระบวนการ
ในการสร้างงานและบริหารจัดการ ไฟล์งาน การปฏิบัติการซอฟต์แวร์และสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
ICCD 150 ประวัติศาสตร์ศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: การศึกษาพื้นฐานในเรื่องความสาคัญและความหมายขององค์ประกอบศิลป์ เชิงทัศนะ องค์ความรู้จาก สิ่งที่เห็นที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม พื้นถิ่น ในสถานที่และยุคสมัยที่ต่างกัน รวมถึงการเปรียบเทียบ
และความแตกต่างของหลักการการออกแบบ รูปทรงสัญญะ ลักษณะ ทางวัฒนธรรมในบริบทที่ต่างกัน
ICCD 201 การพัฒนาแนวคิด
4
วิชาบังคับก่อน: กระบวนการหลากหลายแบบที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์แนวความคิดในการออกแบบนิเทศศิลป์ ที่สามารถตอบ
โจทย์ของงานและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกระบวนการผลิตงานออกแบบที่มีคุณภาพ
ICCD 202 จริยธรรมในอาชีพ
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 103 วิจัยนิเทศศิลป์
จริธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ ข้อกฏหมายสาหรับการใช้
ภาพประกอบและรูปถ่าย ความสัมพันธ์ และจริธรรมกับลูกค้า ผู้ประกอบการ สังคม ผู้ร่วมประกอบอาชีพทั้งใน
สายงานส่วนรวมและส่วนตัว
ICCD 210 ออกแบบนิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 119 หลักการออกแบบ 2 มิติ
กระบวนการและการปฏิบัติในการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมถึงการสร้าง แนวคิดในการออกแบบ ทักษะในการใช้
ตัว หนั งสื อ ภาพประกอบ การจั ด วางองค์ประกอบในการออกแบบทั ก ษะขั้ น พื้นฐานในการใช้ค อมพิว เตอร์
เครื่องมือและสื่อในการออกแบบ

ICCD 219 ตัวอักษรสื่อสาร
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 119 หลักการออกแบบ 2 มิติ
การใช้ตัวหนังสือในการสื่อสารในงานออกแบบ รวมถึงหลักการใน การออกแบบ กระบวนการและการปฏิบัติ
ทักษะในการบริหารจัดการ และหลักการหลักในทุกแง่มุมของการใช้ตัวหนังสือในรูปแบบสัญญะ และการออกแบบ
จัดวางตัวหนังสือ
ICCD 221 ออกแบบสิ่งพิมพ์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 130 หลักการออกแบบ 3 มิติ
กระบวนการและการปฏิบัติ ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงเทคนิค ทฤษฏี หลักการในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบจัดวางองค์ประกอบในหน้าสื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน และสื่อที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งสื่อแบบ
พิมพ์และแบบดิจิทัล
ICCD 222 เทคนิคหัตถศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: ศึกษากระบวนการและเทคนิ คหัตถศิล ป์แบบดั้งเดิม ที่เกี่ยวเนื่องกับการ สร้างภาพประกอบเทคนิคการพิม พ์
การท าหนั ง สื อ ด้ ว ยมื อ โดยเน้ น การ พั ฒ นาทั ก ษะการท างานด้ ว ยมื อ ควบคู่ ไ ปกั บ ความเช้ า ใจเรื่ อ งวั ส ดุและ
การเลือกสื่อที่เกี่ยวข้อง
ICCD 231 นิเทศศิลป์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
4
วิชาบังคับก่อน: สัมมนาสาหรับนักศึกษาขั้นสูง โดยเน้นหัวข้อที่มีคาถามที่ท้าทายเพื่อการ สารวจสืบค้นในสายอาชีพการออกแบบ
นิเทศศิลป์ รวมถึงหัวข้อที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางที่เป็นที่นิยมและมรดกทางวัฒนธรรม โอกาสใน
การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่ประสบการณ์การใช้ งานและการออกแบบอินเตอร์เฟสเป็นต้น
ICCD 239 การสื่อสารในวัฒนธรรมออนไลน์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 119 หลักการออกแบบ 2 มิติ
กระบวนการและการปฏิบัติของการออกแบบสื่อดิจิทัลสาหรับการสื่อสาร และหลักการของการออกแบบเนื้อหา
และโครงสร้าง ของสื่อดิจิทัล รวมถึงการออกแบบส่วนต่อประสานที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (user interface, UI) และ
ประสบการณ์ของการ ปฏิสัมพันธ์ (user experience, UX) การใช้เทคนิคและเทคโนโลยีปัจจุบันผสมผสานกับ
หลักการในการออกแบบนิเทศศิลป์

ICCD 250 ประวัติศาสตร์นิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: ประวัติศาสตร์นิเทศศิลป์ การสารวจและเข้าใจมุมมองที่แตกต่างของการข้ามยุคและผสมผสานของวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์งาน กราฟิก อิทธิพล ความสาคัญ และความหมาย รวมถึงสัญญะของงานในแต่ล ะ
ยุคสมัย รวมถึงกระบวนการในการสร้างสรรค์ความคิดและการทางาน ของงานแต่ละชิ้น
ICCD 280 ศึกษาดูงานช่วงสั้น
2
วิชาบังคับก่อน: การศึกษาดูงานในช่วงสั้น ที่เน้นพื้นที่ในประเทศหรือประเทศในโมนใกล้เคียง เน้นศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
วัฒนธรรม รวมถึงกระบวนการและแนวทาง ในการออกแบบ หัวข้อและแนวโน้มของการออกแบบนิเ ทศศิลป์ใน
ปัจจุบัน
ICCD 281 ศึกษาดูงานต่างประเทศ
2
วิชาบังคับก่อน: การศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมถึงการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในแง่ ประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรม แนวโน้ม
กระบวนการ เนื้อหาและหัวข้อ ปัจจุบันทางการออกแบบนิเทศศิลป์
ICCD 290 การออกแบบตัวหนังสือ
4
Prerequisite: ICCD 220 ตัวอักษรสื่อสาร
การศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชุดตัวหนังสือ การวิเคราะห์ทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและ
การปฏิบัติในการออกแบบ รวมถึงกายวิภาคของตัวหนังสือ เทคนิค การใช้งาน เทคโนโลยีปัจจุบันในการผลิตและ
เผยแพร่ชุดตัวหนังสือ
ICCD 300 การฝึกวิชาชีพนิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน : ICCD 322 นิเทศศิลป์สาหรับแบรนด์, ICCD 323 ออกแบบโฆษณา และICCD 341 กลยุทธ์
การสื่อสารออนไลน์
การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ รวมถึงการเตรียม ความพร้อมและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องใน
การทางาน การทาความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและกระบวนการในการทางาน รวมถึงระบบและโครงสร้าง
ของหน่วยงานที่จะไปฝึกงานด้วย

ICCD 320 กราฟิกในสิ่งแวดล้อม
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 130 หลักการออกแบบ 3 มิติ
ทฤษฏี เทคนิค และกระบวนการในการออกแบบกราฟิกในสิ่งแวดล้ อม แบบมืออาชีพ รวมถึงหลักการในการ
ออกแบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบงานกราฟิกในสิ่งแวดล้อม
ICCD 321 สารสนเทศกราฟิก
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 201 การพัฒนาแนวคิด
กระบวนการและการปฏิบั ติของการออกแบบสารสนเทศกราฟิก การนาข้อมูล มาสื่ อสารเป็นภาพ ผ่ านสื่ อใน
ลักษณะของรูปและระบบสัญญะ การจัดวาง ตาราง แผนผัง รวมถึงการใช้ทักษะในทางการออกแบบ และการใช้
เทคโนโลยี เพื่อสร้างและผลิตงานที่นาเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนได้
ICCD 322 นิเทศศิลป์สาหรับแบรนด์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 201 การพัฒนาแนวคิด
ระบบการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์ขั้นสูง กระบวนการในการออกแบบและการ
ปฏิบัติ แบบมืออาชีพ รวมถึงเทคนิค ทฤษฏี และหลักการในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง สาหรับทุกสื่อที่ใช้สื่อสาร
อัตลักษณ์ของแบรนด์
ICCD 323 ออกแบบโฆษณา
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 201 การพัฒนาแนวคิด
การสร้างความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในงาน ออกแบบโฆษณากระบวนการ การสร้าง
และผลิตงาน รวมถึงกลยุทธ์และ สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคเครื่องมือในการทางาน และการทางานเป็นทีม
ICCD 324 ออกแบบบรรจุภัณฑ์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 201 การพัฒนาแนวคิด
กระบวนการในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาหรับออกสู่ตลาด การใช้ภาพ องค์ประกอบในทางการออกแบบ แนวคิด
3 มิติในการสื่อสารและการ พัฒนาสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาในงานออกแบบ ที่คานึงถึงความสัมพันธ์ของ
วัตถุประสงค์ เทคนิคการวิจัยทางการตลาดและผู้บริโภค
ICCD 326 นิเทศศิลป์ปฏิบัติ
4
วิชาบังคับก่อน : ICCD 322 นิเทศศิลป์สาหรับแบรนด์, ICCD 323 ออกแบบโฆษณา และ ICCD 341 กลยุทธ์
การสื่อสารออนไลน์

การศึกษาและปฏิบัติ รวมถึงกระบวนการในการสร้างงานและผลิตงาน ออกแบบนิเทศศิลป์ สาหรับลูกค้าจริง
รวมถึงการศึกษาความต้ องการของ ลู กค้า บรรยากาศตลาด วัฒ นธรรม และประเด็นสั งคมชองโลกปั จ จุ บั น
ที่เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อนามาพัฒนาคาตอบและสร้างงานออกแบบที่ตรงจุด และสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะการ
ทางานเป็นทีม การปฏิสัมพันธ์ และการบริหารจัดการลูกค้า
ICCD 341 กลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 239 การสื่อสารในวัฒนธรรมออนไลน์
กระบวนการและการปฏิบั ติ ในการออกแบบสื่ อและกลยุทธ์ในการสื่ อสาร ออนไลน์ รวมถึงเนื้อหาโครงสร้าง
การรับรู้และใช้งานของผู้ใช้ เทคนิค ทฤษฏี หลักการในการออก แบบที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล
ในปัจจุบันที่ใช้ผลิตสื่อในการสื่อสารออนไลน์
ICCD 342 สื่อใหม่ในการออกแบบ
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 239 การสื่อสารในวัฒนธรรมออนไลน์
กระบวนการและการปฏิบัติของการออกแบบสื่อใหม่ รวมถึง เทคนิค ทฤษฏี หลักการในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง
และเทคโนโลยีที่ใช้ในสื่อปัจจุบัน สาหรับงานออกแบบและผลิตสื่อเคลื่อนไหวและสื่อใหม่
ICCD 400 โครงงานวิจัยนิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: กระบวนการสร้ างสรรค์ในการสร้ างแนวคิดสาหรับหัว ข้อโครงงานศิล ปนิพนธ์ ทั้งงานเขียนและงานออกแบบ
ที่เกี่ยวข้อง โดยการค้นหา วิจัย สารวจ ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ผ่านการ
นาเสนอและการวิภาคแนวคิดของงาน นามาสู่การพัฒนาโครงงานสาหรับ การออกแบบปฏิบัติต่อไป
ICCD 401 การเขียนงานวิจัย
4
วิชาบังคับก่อน: การพัฒนาการเขียนโครงงานวิจัยและศิลปนิพนธ์นิเทศศิลป์ เน้นการเชื่อม โยงระหว่างโครงงานและงาน ในรูปแบบ
การเขียนและการอธิบาย โดยผ่าน การวิภาค แก้ไข และปรับปรุงการเขียน เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการเขียน ทางการ
แบบสากล
ICCD 410 วิจัยนิเทศศิลป์ปฏิบัติ
4
วิชาบังคับก่อน : ICCD 400 โครงงานวิจัยนิเทศศิลป์
การพัฒนาโครงงานวิจัยศิลปนิพนธ์ ที่ต้องกาหนดหัวข้อจากความสนใจ ให้ชัดเจน โดยใช้การออกแบบแบบมือ
อาชีพ ที่รวมถึงการวิจั ย ค้น คว้า ด้วยตนเอง เพื่อหาทางแก้ปัญหาในการออกแบบ และเทคนิคที่เป็นที่ย อมรับ
รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการเวลา และการหาสื่อในการออกแบบ ที่เหมาะสมตรงกับโจทย์

ICCD 411 การผลิตวิจัยนิเทศศิลป์
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 410 วิจัยนิเทศศิลป์ปฏิบัติ
การผลิตวิจัยนิเทศศิลป์เพื่อแก้ปัญหาในการออกแบบ โดยกาหนดความสนใจ ให้ชัดเจน สรุปวิธีการและเทคนิคใน
การแก้ปัญหา ใช้ทักษะในการบริหาร จัดการเวลา ใช้สื่อที่เหมาะสมตรงกับโจทย์ในการผลิตงาน เพื่อนาไปเขียน
รายงานโครงการศิลปนิพนธ์ และจัดแสดงในนิทรรศการศิลปนิพนธ์
ICCD 420 การสร้างและพัฒนาแฟ้มผลงาน
4
วิชาบังคับก่อน: ICCD 322 นิเทศศิลป์สาหรับแบรนด์
วิธีการและการวิจารณ์ผลงาน เพื่อการออกแบบและการผลิตแฟ้มผลงาน ทั้งแบบพิมพ์และแบบดิจิทัล สาหรับการ
ใช้งานในการนาเสนอผลงานต่อ นักออกแบบ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถาบันการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ รวมถึงทักษะใน
การวิจารณ์และนาเสนอผลงาน
ICCD 421 นิทรรศการปฏิบัติ
4
วิชาบังคับก่อน: กระบวนการ การบริหารจัดการและการจัดทานิทรรศการ โดยเฉพาะการ จัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์
ที่เน้นทักษะในทางการออกแบบและ การจัดนาเสนอผลงาน ให้สามารถสื่อสารแนวคิดและกระบวนการทางาน
แบบมืออาชีพได้

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร
ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสื่อและการสื่อสาร)
ICID 100
Freshman Seminar
0
วิชาบังคับกอน: วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจัดการเวลา แผนการศึกษา การปรับตัวในการใชชีวิตในรั้ว
วิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย
ICMA 100
คณิตศาสตรรากฐาน
0
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
นิพจนและสมการ ฟงกชันเชิงเสน พหุนามและฟงกชันไมเชิงเสน ฟงกชันกรณฑและฟงกชันตรรกยะ การวิเคราะหขอมูล
ICME 100
ทักษะแหลงความรูภาษาอังกฤษ
0
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
หลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาในการอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหมีระดับเหมาะสมตอการเขาศึกษา
รายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ตอไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร
ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสื่อและการสื่อสาร)
กลุมวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ICGC 101
การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ หรือ ICME 100
การแนะนําถึงกระบวนการเขียนเชิงวิชาการผานการพัฒนาการวิจารณของนักเขียน ผานการพิจารณาโครงสรางและกลวิธีทาง
วาทศิลป มุงเนนกลยุทธในการใชและรวบรวมแหลงขอมูลวิจัย วิธีการเขียนเรียงความที่มโี ครงสรางทีส่ มบูรณตามหัวขอที่
เกี่ยวของกับโลกในปจจุบัน
ICGC 102
การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๒
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 101
การรวมทักษะในการวิจัยทางวิชาการและการเขียนเพื่อวิเคราะหและสรางองคประกอบที่โนมนาวใจ เทคนิคในการระบุจดุ แข็ง
และจุดออนในการโตเถียง การพัฒนาความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นปญหาระดับโลกของผูเรียนผานงานเรียงความและ
งานวารสารทีไ่ ดรับมอบหมาย
ICGC 103
การพูดในที่สาธารณะ
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 102
พื้นฐานของทักษะที่สําคัญสําหรับการพูดในที่สาธารณะอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพผานลําดับขั้นตอนของสุนทรพจนที่เตรียม
ไวและแบบเฉพาะหนา การแนะนําและการใชเทคนิคในการชี้แจง / ชักชวนผูชม การใชการเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑
และ ๒ เพื่อสรางและนําเสนอสุนทรพจนตามมาตรฐานวิชาชีพ

ICGC 111
การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ (ระดับสูง)
4
วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ
ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัตเิ พื่อเพิ่มความสามารถในการสรางสรรคและการบรรยายของผูเรียน เนนการพัฒนาการนําเสนอของ
ผูเขียนผานรูปแบบประโยค โครงสรางและศาสตรโวหาร กลวิธีในการใชและบูรณาการแหลงขอมูลที่ไดรับสําหรับการวิจัย
นําเสนอโดยการอธิบาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอตกลงในการเขียน
ICGC 112
การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๒ (ระดับสูง)
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 111
มุงเนนการเรียนรูในระดับสูงและทักษะการนําเสนอในรูปแบบการอาน การเขียน และการพูดในที่สาธารณะสําหรับผูเ ชี่ยวชาญ
ในการใชภาษาอังกฤษหรือใกลเคียง การใชกลยุทธขั้นสูงเพื่อใชประโยชนจากการวิจัยและการโตคารม การใชทักษะขั้นสูงในการ
คิดเชิงวิพากษและความรูเกี่ยวกับวาทศิลปผานการอภิปรายในชั้นเรียนและการเขียนและการพูด
ICGC 201
สํารวจความเปนจริงของโลก
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การสํารวจและวิเคราะหเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับบทกวี วรรณกรรม และเอกสารทางกฎหมายเพื่อใหเขาใจถึงความซับซอนและ
ความทาทายของโลกที่เราอาศัย กระตุนผูเรียนพิจารณาคานิยม สิทธิมนุษยชน และรัฐบาล อภิปรายในชั้นเรียน การเขียน
บันทึก และการนําเสนอผลงานเพือ่ แสดงใหเห็นวาผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการปรับปรุงสังคมไดอยางไร
ICGC 202
วรรณคดีวิจารณ
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การศึกษาวรรณกรรมที่คดั เลือกมา การสํารวจวรรณคดีที่บอกถึงความรูสึกของเราเกี่ยวกับโลกโดยการคิดวิเคราะหและ
วิจารณญาณ การวิเคราะหเรื่องสัน้ บทกวี และละคร มีการพัฒนากลยุทธเพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงรูปแบบวรรณกรรมที่
หลากหลาย
ICGC 203
ศิลปะการประพันธ
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การศึกษาวิเคราะหนวนิยาย บทกวี ละคร และการผลิตสื่อผานการอาน สุนทรพจน และภาพยนตร การเปรียบเทียบการเขียน
ในแนวตางๆ การสรางผลงานคุณภาพที่สามารถเผยแพรไดโดยพิจารณาจากผูชมและประเภท
ICGC 204
การสื่อสารดวยวาจาขั้นสูง
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
ทฤษฎีการโนมนาวใจ เทคนิคเชิงอวัจนภาษาและการควบคุมการใชเสียงสําหรับผูประกาศขั้นสูง กลยุทธในการพัฒนาระบบ
ควบคุมเสียงและการแสดงออกระดับสูง กิจกรรมไดแก การอภิปรายโตวาที กลยุทธการขายและนําเสนอ การพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกอยางมั่นใจในความหลากหลายของสภาพแวดลอมทางวิชาการและวิชาชีพผาน
สุนทรพจนแบบทั้งที่ไดรางเตรียมไวมากอนและแบบเฉพาะหนา
ICGC 205
ภาษาศาสตร
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและองคประกอบภาษาของมนุษย การใหความสําคัญเชิงอํานาจและความซับซอนของภาษา อิทธิพล
ของภาษาที่มีตอการปฏิสัมพันธ และการมีสวนรวมในการทําความเขาใจ การสํารวจคําจํากัดความและการประยุกตใช
วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตรและหัวขออื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ICGC 206
จากวรรณกรรมสูภาพยนตร
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การนําเสนอดานเทคนิคในการแปลวรรณกรรมสูภาพยนตร การสํารวจการมีปฏิสัมพันธระหวางวรรณคดีกับภาพยนตรผานการ
วิเคราะหเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและภาพยนตร ความทาทายของการผสมผสานสื่อทั้งสองเขาดวยกัน
ICGC 207
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม ชนที่ใชภาษาอังกฤษ
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การถายทอดการศึกษาและการเล็งเห็นคุณคาของวรรณคดียุคอาณานิคม การใชตัวอยางจากวรรณคดี ดนตรี และภาพยนตร
เพื่อชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเขาใจอิทธิพลในมุมมองแบบใหม การประเมินผลผานการตัดสินคดีแบบจําลอง
การอภิปรายโตวาที บทละคร งานนําเสนอผลงาน การอานบันทึก และการเขียนเรียงความ
ICGC 208
ภาษากับวัฒนธรรม
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การพิจารณาความเชื่อมโยงระหวางภาษาและวัฒนธรรม การใชเนื้อหาและการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อใหความสําคัญกับการทํา
ความเขาใจความเชื่อมโยงระหวางวัฒนธรรมและภาษา เขียนผลงานวิจัยในหัวขอตางๆ
ICGC 209
วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแตจุดเริ่มตน การสาธิตผานขอความ ภาพยนตร และสื่อ ถึงการเติบโตและการแพรกระจายของ
ภาษาอังกฤษ การแนะนําวิธีการทําความเขาใจถึงความเปนมาทางภาษาศาสตรอันหลากหลายของภาษาอังกฤษ
ICGC 210
การเรียนรูภาษาแรกและภาษาที่สอง
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การพัฒนาความเขาใจของผูเ รียนดานวิธีการที่เด็กเล็กเรียนรูภาษาแรก การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางกับการเรียนรู
ภาษาที่สอง ทฤษฎีการพัฒนาภาษาจากพฤติกรรมนิยมไปสูแนวความคิดเกีย่ วกับกระบวนการเรียนรูแ ละแนวความคิดเชิงหนาที่
ตางๆ ศึกษาผลกระทบของทฤษฎีดังกลาว
ICGC 211
หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ก: กวีนิพนธ
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การศึกษากวีนิพนธในเชิงลึก ไดแก สัมผัส ฉันทลักษณ แกน การเรียกรองของชาติพันธุในประวัติศาสตร การประเมินบทกวี
นิพนธประเภทตางๆ ผานการอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และงานวิจัยในภาคการศึกษา
ICGC 212
หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ข: เรื่องสั้นและนวนิยาย
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การศึกษาองคประกอบของเรื่องแตงจากเรื่องสั้นและนวนิยายผานการประชุมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเกี่ยวกับตัวละคร บท
สนทนา โครงเรื่อง และบรรยากาศ การอภิปรายในชั้นเรียนซึ่งวิเคราะหถึงผลกระทบของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและ
สังคมในประเด็นที่เลือก

ICGC 213
หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ค: ละครเวที
4
วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112
การศึกษาแนวทางเพื่อเขาใจและเขาถึงละครเวที โดยการอาน ดูการแสดง และวิเคราะหศลิ ปะการแสดง การจัดฉากและการ
ผลิตละคร อานบทความ และกิจกรรมปฏิบัติการดานการละคร เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการแสดงผลงานสุดทายของ
ผูเรียน

กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
• Scientific and Environmental Literacy
ICGN 101
คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ
วิชาบังคับกอน: กราฟและเครือขาย กําหนดการเชิงเสน ปญหาการขนสง ทฤษฎีเกม
ICGN 102
คณิตศาสตรจําเปน
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
จํานวนจริง นิพจนเชิงพีชคณิต รอยละ อัตราสวน สัดสวน ฟงกชันเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน

4

4

ICGN 103
สถิติจําเปน
4
วิชาบังคับกอน: ICGN 102
ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ ความนาจะเปน และความนาจะเปนเชิงเงื่อนไข ฟงกชันการแจกแจง คาคาดหวัง ตัว
ประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน
ICGN 104
คณิตศาสตรและการประยุกตรวมสมัย
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100
ทบทวนพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึมและเอกซโพเนนเชียล พีชคณิตของเมทริกซ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ แคลคูลสั เชิงปฏิยานุพันธ
ICGN 105
นิเวศวิทยาระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4
วิชาบังคับกอน: ผลกระทบจากมนุษยทมี่ ีตอระบบนิเวศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลกระทบของมนุษยตอความหลากหลายทางชีวภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลักการพื้นฐานทางนิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากร ปญหาการพัฒนาที่
ยั่งยืนในปจจุบัน แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ICGN 106
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม
4
วิชาบังคับกอน: กิจกรรมของมนุษยและภูมิอากาศ ผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอระบบเกื้อกูลชีวิต มุมมองตอสุขภาพอนามัยของมนุษย
และโรค การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การทุเลาการเปลีย่ นแปลงของภูมิอากาศ รวมทัศนศึกษาที่เปน
ทางเลือกในการเรียนรู

ICGN 107
เคมีในชีวิตประจําวัน
4
วิชาบังคับกอน: อากาศที่เราหายใจ ชั้นโอโซน สมบัติของน้ํา กรดดางและสารเคมีในชีวิตประจําวัน พลังงานและเชื้อเพลิง แบตเตอรี่ อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา เวชโอสถจากธรรมชาติ โพลีเมอรและพลาสติก โภชนาการในปจจุบัน การดัดแปลงพันธุกรรม นิติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ
ICGN 108
วิทยาศาสตรของการปรุงอาหารสําหรับธุรกิจอาหาร
4
วิชาบังคับกอน: การเปลีย่ นแปลงของวัตถุดิบจนเปนผลิตภัณฑอาหารขณะกําลังเตรียม กําลังผานความรอน และระหวางการเก็บรักษา การ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีที่มผี ลกระทบตออาหาร ทางประสาทสัมผัส ทางดานความปลอดภัยของอาหารและดานคุณคาทาง
โภชนาการ และกฎหมายอาหาร ของธุรกิจบริการดานอาหาร และระดับอุตสาหกรรมการผลิต
ICGN 109
อาหารเพื่อสุขภาพ
4
วิชาบังคับกอน: ประโยชนของอาหารและโภชนาการในมนุษย คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากกระบวนการผลิตและการถนอม
อาหาร วัตถุเจือปนที่นิยมใชในกระบวนการผลิตอาหาร สุขภาพและคุณคาทางอาหาร
ICGN 110
โรงปฏิบัติงานนักประดิษฐ
4
วิชาบังคับกอน: การออกแบบทางกลศาสตร การวาดภาพสามมิติ ความปลอดภัย การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ เสียงและการสั่น คุณสมบัติ
ของวัสดุ วงจรไฟฟาเบื้องตน การออกแบบวงจร การเชื่อมตอวงจร วงจรควบคุม และการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบ
ICGN 111
ฟสิกสสําหรับผูนําองคกร
4
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานความรูทางฟสิกสทมี่ ีผลกระทบตอผูคนและสังคมในชีวิตประจําวัน ปริมาณทางกายภาพ กลศาสตรนิวตันและการ
เคลื่อนที่ พลังงานและความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสงและเสียง และสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ICGN 112
มองดาว มองเรา
4
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานความรูทางดาราศาสตรฟส กิ ส การเรียนรูเ อกภพของมนุษยชาติและการพัฒนาความเขาใจจากกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร โลก พระจันทร และระบบสุริยะ วงจรชีวิตของดวงดาว กาแล็กซี หลุมดํา และการคนควาทางดาราศาสตรใน
ปจจุบัน
ICGN 113
พืช มนุษย และพิษ
4
วิชาบังคับกอน: การสํารวจโลกของพืช วิธีการปลูกพืชและการทําซ้ํา เทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชเพื่อปรับปรุงวิธีการทางการเกษตร พื้นฐาน
เกี่ยวกับชีววิทยาของพืช ความแตกตางระหวางกลุม พืชหลัก ผลกระทบทางสังคมของการใชพืชและการใชประโยชนจากพืช
ในทางที่ผิด

ICGN 114
วิธีการทางวิทยาศาสตรกับสังคม
4
วิชาบังคับกอน: องคความรูดานวิทยาศาสตร ขั้นตอนการคนพบทางวิทยาศาสตร การตรวจสอบ ขอจํากัด และการมีอิทธิพลในหลากหลาย
สาขาวิชา การวิจัยดานจริยธรรมกับมนุษยและสัตว การวิเคราะหแบบมีวิจารณญาณตามหลักวิทยาศาสตรในปจจุบัน ความรู
ดานวงจรชีวิต การสรางตนแบบทางวิทยาศาสตร
ICGN 115
วิวัฒนาการมนุษย ความหลากหลาย และ สุขภาพ
4
วิชาบังคับกอน: วิวัฒนาการของมนุษย สังคมไพรเมท ตนกําเนิดของสายพันธุม นุษย ออรเดอรไพรเมท ความแตกตางและความหลากหลาย
ของมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและรางกายมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและสังคมสมัยใหม
● ICT and Digital Literacy
ICGN 116
การเขาใจขอมูลและการแสดงผลเชิงภาพ
4
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหขอมูลขั้นพื้นฐาน บทบาทและตัวอยางการตัดสินใจดวยการใชขอมูล ภูมิทัศนของเทคโนโลยี ชนิดและประเภท
ของขอมูล วิธีสรรหาขอมูลและแหลงที่มาของขอมูล รูปแบบมาตรฐานของขอมูลและการจัดเก็บ ขั้นตอนการประมวลผลขอมูล
ผลสรุปของขอมูล ชนิดของการสื่อสารขอมูลดวยภาพและสัญลักษณ เครื่องมือในการสื่อสารขอมูลดวยภาพและสัญลักษณ
ICGN 117
เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจอิเล็กทรอนิกสและกลยุทธดิจิทลั
4
วิชาบังคับกอน: องคประกอบโดยรวมของเทคโนโลยีดานองคกรและธุรกิจดิจิทลั ระบบและบริการหลักบนอินเทอรเน็ต เชนการใหบริการ
เว็บไซต การซื้อชื่อโดเมน สื่อสังคม ระบบธุรกรรมการเงิน รูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและยุทธศาสตรดิจิทัล แนวโนมใหม
ทางเทคโนโลยี ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม
ICGN 118
อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน
4
วิชาบังคับกอน: อินเทอรเน็ต เครือขายคอมพิวเตอร และเวิลดไวดเว็บในชีวิตประจําวัน การแกไขปญหาที่พบบอยของเครือขายคอมพิวเตอร
ขนาดเล็ก ตระหนักถึงภัยคุกคามที่มากับการใชอินเทอรเน็ตและการหลีกเลี่ยงภัยเหลานี้ เครื่องมือการคนหา ความนาเชื่อถือ
ของขอมูลออนไลน การสื่อสารออนไลนในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอีเมลและสื่อสังคมเพื่อการสรางแบรนด นิยามของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีที่เกีย่ วของ ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส
ICGN 119
คอมพิวเตอรเบื้องตน
4
วิชาบังคับกอน: พัฒนาความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรูเบื้องตนดาน
ฮารดแวร และซอฟตแวรที่พบในชีวิตประจําวัน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตา งๆ ระบบรักษาความปลอดภัยบน
คอมพิวเตอร และการใชสื่อสารสนเทศในการสื่อสารอยางถูกตองดานจริยธรรม

กลุมวิชามนุษยศาสตร

● Logical and Ethical Literacy
ICGH 101
เทคโนโลยีชีวภาพจากวิทยาศาสตรสูธุรกิจ
4
วิชาบังคับกอน: การศึกษาประเด็นทางจริยธรรมในสาขาการวิจยั การทดลอง และการรักษาทางการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งนําเอาความรู
ทางดานตางๆของวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิต การทดลองทางพันธุกรรม อายุสิทธิบัตร
คลังหรือธนาคารที่ทําหนาที่รับฝาก เก็บรักษาและดูแลเชื้อพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ การทดลองกับมนุษยและ
สัตว การกอการรายชีวภาพ อาวุธทางชีวภาพ กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธ การสํารวจทางชีวภาพ การตั้งราคายาเวชภัณฑ อนาคต
ของมนุษยและแนวคิดหลังมนุษยนิยม
ICGH 102
ขอเสนอและการทดลองความคิดที่โดงดังในแวดวงปรัชญา
4
วิชาบังคับกอน: การศึกษาความเคลื่อนไหวของขอเสนอทางปรัชญาที่โดดเดนในแวดวงปรัชญาตั้งแตอุปมาอุปมัยเรื่องถ้าํ ของเพลโต จนถึง
ปญหาหองจีนของเซิรล และอื่นๆ การปรับใชของกระบวนทัศนความคิดทางปรัชญามาสูคาํ ถามทางการเมืองและวิทยาศาสตร
ของปจจุบัน
ICGH 103
ตรรกวิทยา การวิเคราะห และการคิดวิพากษวิจารณ: การอางเหตุผลที่ดีและไมดี
4
วิชาบังคับกอน: เครื่องมือพื้นฐานอยางเปนทางการตั้งแตตรรกะที่วาดวยประพจนจนถึงตรรกะที่วาดวยภาคขยาย โครงสรางตรรกะของการ
อางเหตุผลที่ใชในบริบทของชีวิตประจําวัน การวิเคราะหจุดเดนและจุดดอย ตรรกะวิบัติที่พบบอยในการใหเหตุผล รวมถึงการ
ใหเหตุผลเกี่ยวกับการกําหนดความเปนไปได การคิดคนการอางเหตุผลที่ดีโดยใชหลักการของการใหเหตุผลอยางไมเปน
ทางการ
ICGH 104
เหตุผลเชิงจริยธรรม: เราจะรูไดอยางไรวาอะไรดี
4
วิชาบังคับกอน: การพิจารณาและคนควาผลงานดานปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตร เพื่อทําความเขาใจคุณคาเชิงจริยธรรม เรียนรูโ ดยปฏิบัติ
จริงในการสรางองคความรูและวิเคราะหการใหเหตุผลทางจริยธรรมเกี่ยวกับประเด็นสําคัญในจริยศาสตรประยุกต
ICGH 105
เทคโนโลยี ปรัชญา และมนุษยชาติ: เราอยูที่ไหน ณ จุดนี้
4
วิชาบังคับกอน: การตรวจสอบ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรทั่วโลกและผลกระทบตอชีวิตมนุษยและความคิด เนนดาน
เกษตรกรรม การพิมพ นาฬิกากลจักร เลนสขยาย ยาปฏิชีวนะ ไฟฟา เครื่องจักรไอน้ําและเครื่องยนตสันดาป และ
ทรานซิสเตอร
ICGH 106
กรีก: เบาหลอมแหงอารยธรรม
4
วิชาบังคับกอน: การแนะนําภาพรวมของปรัชญาและแนวคิดกรีกโบราณและอิทธิพลตออารยธรรมรวมสมัย ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู การแพร
ขาวสาร ความจริง ศิลปะ จิตวิทยา ความสุข ความยุติธรรม และประชาธิปไตย

● Arts and Media Literacy
ICGH 107
ศิลปะรวมสมัยและทัศนวัฒนธรรม
4
วิชาบังคับกอน: ประเด็นสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นในสังคม สื่อชนิดใหมในงานศิลปะยุคปจจุบัน การวิเคราะหภาพบริบททางสังคมและ
ประวัติศาสตรของศิลปะรวมสมัย การคิดเชิงสรางสรรค ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอ โลกทัศนวัฒนธรรม การสืบหาความจริง
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่กวางขึน้ เรื่องที่เกี่ยวของกับอุดมการณ เพศ เชื้อชาติ และความเปนชาติพันธุ
ICGH 108
การวาดเสนจินตภาพดวยเทคนิคตางๆ
4
วิชาบังคับกอน: การวาดเสนดวยเครื่องมือที่หลากหลาย การวาดเสนเพื่อการสรางสรรค เพื่อแสดงตัวอยาง อธิบาย จัดองคประกอบ
เปรียบเทียบ หาความลงตัว นิยามใหม การวาดเสนจากสิ่งมีชีวิต สรีระมนุษย พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด
การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบและศิลปะดวยการทดลอง การสํารวจ การ
ประยุกต เทคนิคการใชวัสดุที่หลากหลายในการวาดเสน สัดสวน ทาทาง เสนโคง น้ําหนัก การจัดองคประกอบเพื่อสื่อ
ความหมาย วิเคราะหศิลปนรวมสมัย การประเมินและการแสดงออกเฉพาะตน
ICGH 109
ความคิดสรางสรรคเพื่อศิลปะและการออกแบบ
4
วิชาบังคับกอน: การผสมผสานประสบการณการลงมือปฏิบัติจริงดวยการสาธิต การบรรยายใหความรูและการอภิปราย พัฒนาความคิด
สรางสรรคและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลที่มีมมุ มองเฉพาะตัว สํารวจความหลากหลายของสื่อดานศิลปะและการ
ออกแบบ ทําความเขาใจองคประกอบของภาษาภาพ ประยุกตกระบวนการคิดและการคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะการตอบ
คําถามแบบอัตนัยรายบุคคล
ICGH 110
การวาดภาพศิลปะเพื่อสื่อความคิดและจินตนาการ
4
วิชาบังคับกอน: พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบ
และศิลปะ การทําเครื่องหมาย การสังเกต การวิเคราะห บันทึก การวาดภาพโดยใชสิ่งของที่มีอยูรอบตัว การฝกปฏิบตั ิ การ
ประยุกต เทคนิคการวาดเสนดวยดินสอ รูปราง รูปทรง มุมมอง เสน การแรเงา การใหน้ําหนัก ความหยาบและความละเอียด
ของภาพการจัดองคประกอบภาพ การวาดภาพโดยการสังเกตสรีระและสิ่งของธรรมชาติที่เสมือนจริง
ICGH 111
การรูเทาทันสื่อ: ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑
4
วิชาบังคับกอน: การบูรณาการเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ การผลิตสื่อและจริยธรรมสื่อ การเขาถึง การวิเคราะหการประเมิน การตั้งคําถาม และ
การผลิตขอความสื่อ นัยทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของสื่อ การใชสิ่งที่แสดงเปนตัวอยางในสื่อ สื่อในฐานะเครื่องมือ
ทางเศรษฐกิจเชิงการเมืองสุนทรียศาสตรของสื่อ สื่อและอิทธิพลของสื่อ การตอรองความหมายของสื่อของผูรับสาร
ICGH 112
ศาสตรและศิลปแหงการถายภาพ
4
วิชาบังคับกอน: การบูรณาการความสามารถในการแปลความขอมูลขาวสารที่เปนภาพหรือสิ่งที่มองเห็น เทคนิคการถายภาพ และจริยศาสตร
การวิเคราะห การประเมิน และการกดถายภาพในชวงเวลาที่เหมาะสม สุนทรียภาพของการมอง การเลาเรื่องราวดวยภาพและ
เทคนิคการสรางคําบรรยายภาพ ชวงเวลาที่ตัดสินใจถายภาพ การมีอิทธิพลตอผูรับสาร การเพิ่มความเชื่อมโยงกับผูรบั สาร
การเผยแพรผลงานอยางถูกหลักจริยธรรม และการเผยแพรภาพถาย

ICGH 113
ภาพเคลื่อนไหว: ประวัติศาสตรภาพยนตร
4
วิชาบังคับกอน: การสืบคนภาพยนตรยุโรป อเมริกนั และเอเชียในดานศิลปะ ปรัชญา การวิพากษสังคม และการโฆษณาชวนเชื่อ ไมเพียง
มุงเนนดานเทคนิค รูปแบบ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทานั้น แตยังมุงเนนเรื่องการตีความ การเปรียบเทียบ และการ
วิพากษวิจารณดวย
ICGH 114
เสียงแหงดนตรี: รูปแบบ อารมณ และความหมาย
4
วิชาบังคับกอน: การพิจารณาและคนควาการแสดงออกทางดนตรีและการวิเคราะหแรงผลักดันในการสื่อสารโดยศึกษาจากงานวิจัยรวมสมัย
ตัวอยางรูปแบบของดนตรีอันหลากหลายโดยมุงเนนไปที่ดนตรีคลาสสิก

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

● German
ICGL 101
ภาษาเยอรมันระดับตน ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาเยอรมัน ขอมูลสวนตัว ตัวเลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอราคา แสดง
ความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ มาตราวัด-ชั่งตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสรางประโยค เพศ
ของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ
ICGL 102
ภาษาเยอรมันระดับตน ๒
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 101
สั่งและจายคาอาหารในรานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อานแผนที่ ลักษณะของงานที่
ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คําถามที่ตอบวาใช/ไมใช รูปแบบคําสั่ง กริยาประสม บุพบทที่ใชกับกรรมรอง
กริยามาลา กริยาชวย (๑) วงเล็บที่ใชในประโยคภาษาเยอรมัน
ICGL 103
ภาษาเยอรมันระดับตน ๓
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 102
ปญหาและการแนะนําดานสุขภาพ รูปแบบการใชชีวิตที่ดีและไมดีตอ สุขภาพ เหตุการณและอุบตั ิเหตุ รายงานการเดินทาง
ประวัตสิ วนตัวโดยยอ (CV) คําแสดงความเปนเจาของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ ตัวเชื่อมกริยาชวย (๒)
● Japanese
ICGL 111
ภาษาญี่ปุนระดับตน ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุน (ประโยคที่ลงทายดวยคํานาม คําเสริม นิยมสรรพนาม ประโยคที่
ลงทายดวยกริยา กาลอดีตและไมใชกาลอดีต) การใชคําศัพทพื้นฐาน สนทนาพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสวนบุคคล (ของตนเองและ
คนอื่น) บรรยายเกีย่ วกับประเทศญี่ปุน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฏอยู ความชอบ การเห็น
ดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม

ICGL 112
ภาษาญี่ปุนระดับตน ๒
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 111
อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ คํา) หลักไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุน (คําเสริม กริยาทีเ่ กี่ยวกับการใหและการรับ ประโยคที่ลง
ทายดวยคําคุณศัพท na ประโยคที่ลงทายดวยคําคุณศัพท i กาลอดีตและไมใชกาลอดีต และลักษณะนาม) การใชคําศัพท
พื้นฐาน สนทนาพื้นฐานเกี่ยวกับเรือ่ งชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็นอยางงายๆ
บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ICGL 113
ภาษาญี่ปุนระดับตน ๓
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112
อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ คํา) หลักไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุน (การผันกริยา ในรูป masu te และแบบพจนานุกรม และ
ประโยคอื่นที่เกี่ยวของ ใชประโยคสนทนาอยางปกติธรรมดาและอยางสุภาพ คําเสริม) การใชคําศัพทพื้นฐาน สนทนาพื้นฐาน
เกี่ยวกับหัวขอตางๆ การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคลและกิจกรรมตางๆ การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรม
● French
ICGL 121
ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
ไวยากรณพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (คําสรรพนาม การผันกริยา (กาลปจจุบัน) เพศ ตัวเลข คําคุณศัพท คําบุพบท) คําศัพทพื้นฐาน
สนทนาพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอื่น) จําแนกและอธิบายถึงประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส ออกแบบงาน
เขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิง่ ที่ปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ICGL 122
ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๒
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 121
ไวยากรณพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคุณศัพทบอกเพศ สถานที่และความเห็น คําบุพบทเชิงซอน
คําถามเชิงซอน) คําศัพทพื้นฐาน สนทนาพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน (ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบ
งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม
ICGL 123
ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๓
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112
ไวยากรณภาษาฝรั่งเศสที่ซับซอนมากขึ้น (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคุณศัพทบอกเพศ สถานทีแ่ ละขอตกลง คําบุพบท
เชิงซอน คําถามและอดีตกาล) การใชคําศัพทที่ซับซอนมากขึ้น สนทนาเกี่ยวกับหัวขอชีวิตประจําวันที่ยาวขึ้น (ในประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม
● Chinese
ICGL 131
ภาษาจีนระดับตน ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) หลักเกณฑการเขียนภาษาจีน อักษรจีน ๑๐๐ คํา ไวยากรณพื้นฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม
คําเสริม的“de” ประโยคคําถามที่ใช吗“ma” นิยมสรรพนาม ลักษณะนาม คําวิเศษณ“ye”也，”dou” 都) คําศัพท

สนทนาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องราวสวนบุคคล (ของตนเองและผูอื่น) บรรยายเกี่ยวกับประเทศจีน ออกแบบงานเขียนใน
ภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ICGL 132
ภาษาจีนระดับตน ๒
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 131
สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) ระบบการเขียนภาษาจีน ตัวอักษรจีน ๑๐๐ คํา หลักไวยากรณพื้นฐาน (ปฤจฉาสรรพนาม
ลักษณะนาม คําชวยและวลี “de” กริยาวิเศษณ โครงสรางประโยคแสดงการตอเนื่องของการกระทํา การซ้ําคํากริยา)
คําศัพทพื้นฐาน สนทนาพื้นฐานเกีย่ วกับชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย การแสดงความคิดเห็นอยาง
งายๆ บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ICGL 133
ภาษาจีนระดับตน ๓
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 132
สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) อักษรจีน ๑๕๐ คํา หลักไวยากรณพื้นฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม กริยานุเคราะห ประโยค
ความซอน คําเสริมน้ําเสียง “le” (了 ), บทเสริมกริยาบอกสภาพ บทเสริมกริยาบอกผลลัพธ บทเสริมกริยาบอกระยะเวลา
คําศัพทพื้นฐาน สนทนาพื้นฐานในหัวขอตางๆ ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บอกทิศทาง บรรยาย
ถึงความสามารถของตนเองและผูอ ื่นได การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
● Spanish
ICGL 141
ภาษาสเปนระดับตน ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
ไวยากรณพื้นฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยาปจจุบันกาล เพศ จํานวน คําคุณศัพท คําบุพบท) การใชคําศัพท
สนทนาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอื่น) จําแนกและอธิบายถึงประเทศที่ใชภาษาสเปน ออกแบบ
งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม
ICGL 142
ภาษาสเปนระดับตน ๒
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 141
ไวยากรณพื้นฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยากาลปจจุบนั กริยาแสดงผลยอนกลับ เพศ จํานวน คําคุณศัพท คําบุพ
บท) การใชคําศัพท พื้นฐาน สนทนาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอื่น) จําแนกและอธิบายถึงประเทศ
ที่ใชภาษาสเปน ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งทีป่ รากฏอยู ความชอบ ความเห็นดวยและการตกลง พูด
เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ICGL 143
ภาษาสเปนระดับตน ๓
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 142
ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณในอดีต กริยากาลปจจุบันสมบรูณ กริยากาลอดีต indenfinido กริยา ser,estar
และ hay คําศัพทเกี่ยวกับสถานที่ คําที่ใชระบุเวลาในกาลอดีต กริยา empezar a + infinitive กริยา ir/irse
● Thai
ICGL 160
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องตน
4
วิชาบังคับกอน: การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนําตัวเอง การถามทาง การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการซื้อของ
และตอรองราคา และในขณะเดียวกันก็เพื่อสรางความเขาใจในหัวขอที่กําหนดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน

ICGL 161
ภาษาไทยพื้นฐาน ๑
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ
ทักษะการฟงและพูดเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ การแนะนําตัว การสั่งอาหารและเครื่องดื่มเบื้องตน สถานที่ ทิศทาง ยานพาหนะ
การซื้อตั๋ว เสื้อผา สี ขนาด การตอรองราคา การนับเลขและใชลักษณะนาม การอานและการเขียนพยัญชนะไทย สระที่เขียน
ตามหลัง กอนหนา เหนือ หรือใตพยัญชนะ เลขไทย คําเปนและคําตาย
ICGL 162
ภาษาไทยพื้นฐาน ๒
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 161
การฟงและการพูดเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ ตารางการใชชีวิต การนัดหมาย กิจกรรมที่ชื่นชอบ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม และของ
หวานโดยมีคําขอพิเศษ การนําเสนอแผนกิจกรรมสําหรับการปดภาคเรียน ทักษะการอานและการเขียนตอเนื่องจากวิชา
ภาษาไทยระดับตน ๑ คําควบกล้ํา การใชวรรณยุกต คําที่สะกดโดยใชกฎเกณฑพิเศษ อานขอความในยอหนาสั้นๆ
ICGL 163
ภาษาไทยพื้นฐาน ๓
4
วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 162
สื่อสารในสี่ทักษะเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้ การจองหรือเชาที่พักอาศัย อาการเจ็บปวยตางๆ และการพบแพทย หัวขอเกี่ยวกับ
วันหยุดและงานเทศกาลรื่นเริงตามที่กําหนด การนําเสนอหนึ่งจังหวัดในประเทศไทย ทักษะการอานและการเขียนตอเนื่องจาก
วิชาภาษาไทยระดับตน ๒ เขียนยอหนาขนาดสั้น และอานขอเขียนที่มีความยาวตามหัวขอเรื่องที่กําหนด
กลุมวิชาสังคมศาสตร
● Financial, Economic Scientific and Environmental Literacy
ICGS 101
การบัญชีสําหรับเจาของธุรกิจรุนใหม
4
วิชาบังคับกอน: แนวคิดการบัญชีเบื้องตน กระบวนการทางการบัญชีเบื้องตนสําหรับวิสาหกิจขนาดยอม การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห
จุดคุมทุน การภาษีอากรธุรกิจ
ICGS 102
ความยั่งยืนทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
4
วิชาบังคับกอน: การศึกษาบทบาทของธุรกิจในสังคม แนวคิดพื้นฐานของความยั่งยืน ธรรมาภิบาลโลก การพัฒนาอยางยั่งยืน ความไมเทาเทียม
ทางสังคมและการรวมสังคม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบทีจ่ ะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การตลาด
เพื่อสิ่งแวดลอม การทําธุรกิจอยางยั่งยืน
ICGS 103
เศรษฐศาสตรในธุรกิจยุคใหม
4
วิชาบังคับกอน: หลักการดานอุปสงคและอุปทาน, ความยืดหยุน, คาตนทุนโอกาส โครงสรางตลาด กลยุทธดานราคา องคกรธุรกิจพฤติกรรม
ผูบริโภค เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตนและเทคโนโลยี การทํากําไรสูงสุด องคกรและบริษทั นโยบายภาครัฐ วงจร
ธุรกิจ การตัดสินใจในการจัดการ ความไดเปรียบในการแขงขัน เศรษฐกิจสังคมทางการสื่อสาร นวัตกรรมเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
การแบงปนทางดิจิทัล สังคมผูส ูงอายุและสภาพแวดลอมทางธุรกิจแบบไดนามิก

ICGS 104
พื้นฐานความเปนผูประกอบการ
4
วิชาบังคับกอน: การสรางธุรกิจใหม การจับตลาดใหม การพัฒนาประสิทธิผลขององคกร ทฤษฎีและกรอบความคิด เรือ่ งการเปนผูประกอบการ
การฝกปฏิบัติดานการสงเสริมและการจัดการธุรกิจเปดใหม วงจรชีวติ ของผูประกอบการ การนําแนวความคิดไปปฏิบัติ
เสนทางของผูประกอบการ การวิเคราะหลูกคา การตลาดแบบบูรณาการ การระดมทุน การปกปองและการจัดการตนทุน การ
จัดการทุนมนุษย ภายใตสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ICGS 105
การบริหารการเงินสวนบุคคล
4
วิชาบังคับกอน: การบริหารการเงินและการลงทุนสวนบุคคล การตั้งเปาหมายและกระบวนการวางแผนการเงิน การวางแผนงบประมาณ การ
อานงบประมาณการเงิน การวางแผนการจัดการภาษี การบริหารเงินสดและการออม แผนการลงทุน การลงทุนในตลาดหุน
และกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อบานและยานพาหนะ ประกันชีวิต การปกปองทรัพยสิน และการวางแผนเกษียณอายุ
ICGS 106
แฟชั่นและสังคม
4
วิชาบังคับกอน: สวนประกอบทางการออกแบบของแฟชั่น คําศัพทเฉพาะทางแฟชั่น แฟชั่นที่สะทอนบริบททางเวลาและสถานที่ แฟชั่นและ
การพัฒนาของศิลปะ แฟชั่นที่เปนการแสดงออกทางวัฒนธรรม แฟชัน่ ที่เปนความคิดสรางสรรค แฟชั่นที่ตองการการยอมรับ
และการสนับสนุนจากลูกคา แฟชั่นและพฤติกรรมของผูบริโภค แฟชั่นและบริโภคนิยม ประเด็นทางจริยธรรมเกี่ยวกับแฟชั่น
ICGS 107
การจัดการประชุมและนิทรรศการ (ไมซ) เบื้องตน
4
วิชาบังคับกอน: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ การประชุมองคกร การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินคา
และนิทรรศการนานาชาติ ปจจัยทีม่ ีผลตอการตัดสินใจ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด การบริหารธุรกิจไมซ การบริหารจัดการ
สถานที่จัดงานระบบโลจิสติกสในอุตสาหกรรมไมซ ผูมสี วนเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซ มาตรฐานตางๆในอุตสาหกรรมไมซ
จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพไมซ
ICGS 108
สาระการเงิน
4
วิชาบังคับกอน: ประเด็นเรื่องการคลังเกี่ยวของกับเงิน การตัดสินใจเลือกอยางมีเหตุผล รายรับและพื้นฐานสูความสําเร็จ การจัดการดาน
การเงินของปจเจกบุคคล การตลาดและบทบาทของการตลาด ความทาทายชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทางการเงิน
และทักษะการจัดการดานการเงินขั้นพื้นฐาน
● Global and Multicultural Literacy
ICGS 109
ประวัติศาสตรอเมริกาภาพยนตรและชีวิตสมัยใหม
4
วิชาบังคับกอน: ประวัติความเปนมาของอเมริกาสมัยใหมตั้งแตยุคหลังการปฏิรูปจนถึงปจจุบัน การสํารวจประวัติความเปนมาของเศรษฐกิจ
การเมืองสังคมและความสัมพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาในสื่อสมัยใหมเชนศิลปะ ภาพยนตร ความคิดและการเขียน
ที่มีอิทธิพล สื่อโทรทัศนและสื่อสังคมออนไลน การทําความเขาใจการคาดการณอํานาจของรัฐผานกลไกตางๆเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับการพัฒนาสวนบุคคล นักอุตสาหกรรมนวัตกรรมอเมริกัน ปฏิรูปกาวหนา สงครามโลกครั้งที่หนึง่ ยุคยี่สิบรุงเรือง ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ การโดดเดี่ยวในชวงระหวางสงครามโลก อิสรภาพสตรี สงครามโลกครั้งที่สอง สงครามเย็น สงคราม

เวียดนาม ความตึงเครียดทางเชื้อชาติ การบริหารจัดการรัฐบาลประธานาธิบดีบุช โอบามา ทรัมปและนโยบายการตางประเทศ
ของสหรัฐฯ ในอนาคต
ICGS 110
การพัฒนาและความขัดแยง
4
วิชาบังคับกอน: แนวคิดเรื่องการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ลําดับความสําคัญดานการผลิตและการลงทุน และผลกระทบจาก
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน เหตุผลที่หลายประเทศประสบปญหาความลมเหลวในการพัฒนาตั้งแตชวงป
๑๙๘๐ กับดักการพัฒนาสี่ปจ จัยเชนกับดักความขัดแยง กับดักทรัพยากรธรรมชาติ กับดักธรรมาภิบาล และกับดักภูมิประเทศ
ซึ่งไมมีทางออกสูทะเลรวมทั้งมีเพือ่ นบานที่ไมดี แนวทางในการแกไขประเทศในเชิงบวก การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสังคม
ซึ่งถูกเพิกเฉยตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมและความยั่งยืนของแนวทางการพัฒนาและเสนทางการเติบโตแบบ
ดั้งเดิมที่มีอยู
ICGS 111
สํารวจศาสนา
4
วิชาบังคับกอน: ศาสนาหลักของโลกไดแก ฮินดู พุทธ ซิกข ศาสนาตางๆ ของชาวจีน ชินโต ยูดาย คริสต และ อิสลาม ตนกําเนิดของศาสนาทั้ง
สามกลุม ไดแก ศาสนาที่เกิดในอินเดีย จีนและญี่ปุน และ ในตระกูลของอับบราฮัม การพัฒนาทางศาสนารวมสมัย ความ
หลากหลายทางศาสนาในปจจุบัน
ICGS 112
ภูมิศาสตรกิจกรรมมนุษย
4
วิชาบังคับกอน: ความสัมพันธเชิงลึกระหวางมนุษยและพื้นที่ถูกสรางโดยมนุษย
กิจกรรมของมนุษยซึ่งเปนสหวิทยาการจากธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่มนุษยดาํ รงอยู ความสัมพันธระหวางมนุษยซึ่งนําไปสูค วามเขาใจตอสภาพแวดลอม
สาธารณูปโภคของทรัพยากร ความสัมพันธระหวางปรากฏการณบนพื้นโลกและการกระทําของมนุษย ความคิดและหลักการ
เชิงภูมิศาสตรในการสํารวจการจัดระเบียบทางสังคมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ICGS 113
ทัศนคติตอประวัติศาสตรไทย
4
วิชาบังคับกอน: ตนกําเนิดของคนไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรสืบเนื่องจนถึงศตวรรษที่ ๒๐ ตอนปลาย ภูมิภาคตางๆทั้งใกลเคียงและหางไกล
รวมทั้งกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญที่นํามาสูความเปนไทยในยุคปจจุบัน การไตรตรองเกี่ยวกับเหตุการณ
สําคัญของประวัติศาสตรไทย และวิเคราะหการเขียนถึงประวัติศาสตรไทยในบางชวงบางตอน การประเมินและความเขาใจ
อดีตของประเทศไทยจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ความรูความเขาใจวาประวัติศาสตรนั้นถูกเขียนอยางไร
ICGS 114
อํานาจเงินและพฤติกรรมของรัฐที่มีอํานาจ
4
วิชาบังคับกอน: ความเขาใจถึงแรงจูงใจที่อยูเบื้องหลังความสัมพันธระหวางรัฐเชนการขยายอํานาจ ความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีระหวางประเทศ
เครื่องมือที่รัฐใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรวมถึงอุปสรรคตอการตัดสินนโยบาย นโยบายตางประเทศของรัฐมหาอํานาจ
ที่มีที่นั่งถาวรและมีอํานาจยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ รัฐมหาอํานาจกลางซึ่งรวมถึงประเทศที่ มี
ความก า วหน า ทางเศรษฐกิ จ และการเมื อ งสู ง ประเด็ น ที่ สํ า คั ญ เช น การติ ด อาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร ใ นเกาหลี เ หนื อ สงครามใน
อัฟกานิสถาน การกอตั้งประชาธิปไตยหรือขบวนการกอการรายในประเทศที่ลมเหลว และการคาโลก รูปแบบและแนวโนม
ของการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐที่มีอํานาจในชวงศตวรรษที่ผานมาเปนรายประเทศและเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ กรณีศึกษาในการอธิบายการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อตอบสนองปญหาระหวางประเทศในปจจุบัน

ICGS 115
สังคมวิทยาในโลกสมัยใหม
4
วิชาบังคับกอน: สังคมวิทยาเปนหลักสูตรที่ใชในการอธิบายปรากฏการณในดานสังคม การเมือง และเศษฐกิจ การปฏิสัมพันธและการจัด
ระเบียบทางสังคม ทัศนคติทางสังคมวิทยา หลักการตางๆ และความรูทางสังคมวิทยาในเชิงลึก หัวขอตางๆ ที่เชื่อมโยงกับโลก
สมัยใหม ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม กลุมสังคม กระบวนการเรียนรูท างสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน ครอบครัว ศาสนา ความ
ไมเทาเทียมทางสังคม เพศสภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สื่อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ICGS 116
อํานาจและการเมือง
4
วิชาบังคับกอน: ความเขาใจในเรื่องการเมืองและระบบของการเมืองการปกครองของโลกปจจุบัน ความสัมพันธและการเชื่อมตอกันของ
ความคิดที่แตกตาง กระบวนการทางความคิดและความขัดแยงกันในสังคมรวมสมัย การวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง
การปกครอง
ICGS 117
การเอาชนะภาพลักษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก
4
วิชาบังคับกอน: การวิเคราะหทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวทางทางจิตวิทยาตอภาพลักษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก ความหมายทาง
อารมณ พฤติกรรม และกระบวนการการรับรู ผลกระทบของพฤติกรรมที่มตี อสังคม ความไมอคติและการนิยามการรับรู
ICGS 118
ทักษะในการปฏิบัติตัวกับผูคนตางวัฒนธรรม
4
วิชาบังคับกอน: ทักษะในการปฏิบัตติ ัวกับผูคนตางวัฒนธรรม การสื่อสารขามวัฒนธรรม การเลี้ยงดูบตุ รในวัฒนธรรมทีแ่ ตกตาง ความเขาใจถึง
ผูบริโภคที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกตาง อารมณและแรงจูงใจขามวัฒนธรรม แนวทางในการปฏิบตั ิตอความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในที่ทํางาน
ICGS 119
การเมืองของโลก
4
วิชาบังคับกอน: ระบบระหวางรัฐ และการเติบโตของกระบวนทัศนในการเปนรัฐชาติ ที่เปนพื้นฐานการกําหนดนโยบายการตางประเทศและ
การทูต สถาบันและองคกรในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระบบกลไกทางความสัมพันธระหวางประเทศ ลัทธิอาณานิคม
ขบวนการการตอตานอาณานิคมและการใหเอกราช กําหนดการของเศรษฐกิจสากลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงครามเย็น
และสิ่งทีส่ ืบทอดจากสงครามเย็น การลุกฮือของผูดําเนินนโยบายนอกเหนือจากภาครัฐ สื่อมวลชนสากลและความลื่นไหลของ
ขอมูล ขอโตแยงรวมสมัย
ICGS 120
ความรูเรื่องโลก
4
วิชาบังคับกอน: สภาวะปจจุบันของโลก ขอเท็จจริงและแนวโนมทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ แนวโนมและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมทีส่ ําคัญ ประเทศไทยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยมีบทบาทอยางไรตอโลกและในทางกลับกัน

● Psychological Literacy
ICGS 121
จิตวิทยาอปกติของเพื่อนรวมงาน จะแกไขสถานการณอยางไร
4
วิชาบังคับกอน: ความดางพรอยของปญหาทางจิตวิทยา ความวิตกกังวลของการถูกนินทาในที่ทํางานและความมั่นคงในงาน การหลีกเหลี่ยงที่
จะรับการดูแลและการปรึกษา ความเอาใจใสของความผิดปกติตางๆ และคิดคนของกลยุทธเพื่อเสริมสรางทั้งการสื่อสารและ
การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภาพที่ทํางานและความสัมพันธทั่วไป
ICGS 122
โฆษณาชวนเชื่อ ทฤษฎีการออกแบบทางเลือก และการตลาด จะตานทานไดอยางไร
4
วิชาบังคับกอน: การศึกษาวิทยาศาสตรเบื้องหลัง ‘การควบคุมจิตใจ’ และการนํามาไปปฏิบัติในสังคม การสํารวจทฤษฎีตอบโตที่จริงและเปนไป
ได การวิเคราะหเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางละเอียดของการกดขี่ความอิสระของการเปนมนุษยในวิธีปฏิบัติระดับ
องคกร สังคม การเมืองและเศรษฐศาสตรอยางแนบเนียน
กลุมวิชาพลานามัย
ICGP 101
แฟลกฟุตบอล
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรกีฬาลูกบอล โดยเนนเทคนิคการเลนเกมทีไ่ มมีการปะทะ รวมทั้งการหลบหลีก การขวางปา การรับและการพัฒนา
ระบบการจัดการการทํางานเปนทีม การสื่อสารและการใชเทคนิคที่เฉพาะ
ICGP 102
แบดมินตัน
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการแขงขันกีฬาแร็กเกต (แบดมินตัน) โดยเนนเทคนิคกลยุทธการจับไม การเสิรฟ การวางตําแหนงและการ
เคลื่อนไหวทั้งการเลนเกมทั้งแบบเดี่ยวและแบบคูผสม
ICGP 103
บาสเกตบอล
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรกีฬาการเลนลูกบอลโดยเนนการใสใจในการเลี้ยงลูกบอล การสงลูกบอล การโตตอบ การควบคุมลูกบอล การเลนเกม
และการพัฒนากลยุทธของเกม
ICGP 104
ฟตเนส
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเทคนิคการออกกําลังกายอยางนอยหนึ่งเทคนิคหรือหลากหลายเทคนิค: ความแข็งแรง/ความ
ตานทาน คารดโิ อ พลัยโอเมตริก กายบริหารแบบยืดเสน การฝกการออกกําลังกายอยางหนัก และการเพาะกาย เพื่อรักษา
สุขภาพและสุขภาพที่ดี
ICGP 105
จักรยาน
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนการขี่จักรยานเพื่อความปลอดภัย การออกกําลังกาย เทคนิคการขี่จักรยาน ทาทางการสื่อสาร
ความรูเกี่ยวกับอุปกรณและอันตรายสําหรับการขี่จักรยาน เพื่อการพักผอนหยอนใจและการเดินทาง
ICGP 106

ดิสคัฟเวอร แดนซ

1

วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการเตนรําของรูปแบบปจจุบันและเทคนิคอยางนอยหนึ่งประเภทหรือหลากหลายประเภท: แอฟริกัน / แจส เตนรํา
ทั่วโลก / เตนรําละติน การเตนรําการแสดงระดับมืออาชีพ, การเตนรําสมัยใหม ฮิพฮอพ / ฟงก
ICGP 107
กอลฟ
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการเรียนรูจากสโมสรทีไ่ ดรับการออกแบบมาเพื่อพัฒนารูปลักษณ ทาทางในการจับ การแกวง ทาทางยืน และความรู
เกี่ยวกับอุปกรณ ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณที่ถูกตอง
ICGP 108
โยคะ
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรซึ่งเนนเรื่องทาทางการทําสมาธิ เทคนิค การเคลื่อนไหว และการหายใจเพื่อใหไดสภาวะทางจิตใจที่ดี

1

ICGP 109
เรื่องเฉพาะทางการกีฬา
1
วิชาบังคับกอน: เรียนรูแนวคิด หลักเกณฑและกลยุทธโดยผานการเคลื่อนไหวตามแบบแผน และโครงสรางการเคลื่อนไหว โดยการเลนกีฬา
หรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี
ICGP 110
วิชาปองกันตัว (การจูโจม)
1
วิชาบังคับกอน: วิชาศิลปะการปองกันตัวภายนอก (การจูโจม) เนนการตอสูร ะยะประชิดทางกายภาพ และการออกกําลังกาย ความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ และความตึงของกลามเนื้อ เพิ่มความเร็ว และพลังงานผานการประสานงานของรางกาย
ICGP 111
วิชาปองกันตัว (การเหวี่ยงทุม)
1
วิชาบังคับกอน: ศิลปะการตอสูภ ายใน (การเหวี่ยงทุม) การเนนเรื่องการจับเวลา การรับรู ความแมนยํา และเทคนิคโดยใชการยกระดับรางกาย
เพื่อการเหวี่ยง การทุมตัว การลงน้ําหนักขา และกีฬามวยปล้ํา
ICGP 112
ฟุตบอล
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการเลนลูกบอลโดยเนนการเตรียมพรอม การควบคุมลูกบอล รวมถึงการเลี้ยงลูก การสงลูก การดักลูกบอล การทํา
ประตู การเคลื่อนไหวของลูกบอล การเลนเกมและการพัฒนากลยุทธผานการฝกซอมและการแขงขัน
ICGP 113
ลีลาศ
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรกีฬาการเตนรําทางสังคมหรือกิจกรรมการออกแบบการเคลือ่ นไหวของทาเตน รูปแบบ และขอบังคับจากการเตนรํา
ของระดับนานาชาติ (ตามมาตรฐาน) และการเตนรําแบบละตินระดับนานาชาติ
ICGP 114
วายน้ํา
วิชาบังคับกอน: -

1

หลักสูตรกีฬาทางน้ํา ซึ่งเนนเทคนิคการวายน้ํา การหายใจ และความรูเกี่ยวกับการพยุงตัว แรงขับเคลื่อนและความปลอดภัย
ทางน้ํา
ICGP 115
เทนนิส
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรการแขงขันแร็กเกต (เทนนิส) โดยใชเทคนิค กลยุทธ จับ เสิรฟ เลนเกม การติดตามลูก การจับเวลา การควบคุมการ
ทําคะแนน การฝกซอม การตีบอลในเกมสและการแขงขัน
ICGP 116
วอลเลยบอล
1
วิชาบังคับกอน: หลักสูตรกีฬาการเลนลูกบอล ซึ่งเนนการสงลูก การเซ็ทลูก การเสิรฟ การพัฒนากลยุทธ ตําแหนงผูเ ลน การเลนเกม การ
บริหารงานในทีมและการสื่อสาร

