
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

 

Core Courses 

ICCS 205 การค านวณเชิงตัวเลข        4 

วิชาบังคับก่อน: ICCS 101; ICMA 213 

ทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ รากของสมการ การประมาณค่าในช่วง การปริพันธ์และอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้

ระบบสมการ การจาลองโดยวิธีมอนติคาร์โล การหาค่าเหมาะที่สุด 

 

ICCS 206 วิยุตคณิต         4 

วิชาบังคับก่อน: ICMA 106 

ประพจน์ทางคณิตศาสตร์และการนิรนัยเชิงตรรกะ การพิสูจน์และวิธีการพิสูจน์ รวมถึงการพิสูจน์ตรง การ
พิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง การใช้ประพจน์แย้งสลับที่ อุปนัย และการใช้สมบัติไม่แปรเปลี่ยน ผลรวม ปริมาณเชิงเส้น
ก ากับ และความสัมพันธ์เวียนเกิด การนับ การจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยน และวิธีการนับขั้นพ้ืนฐาน ความ
น่าจะเป็นเชิงวิยุต ปริภูมิความน่าจะเป็นแบบจากัด เหตุการณ์ ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระ 
ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว การกระจายตัวเชิงวิยุต กราฟ แผนภูมิ
ต้นไม้ การเคลื่อนที่ในแผนภูมิต้นไม้ กราฟแบบมีทิศทางและไม่มีทิศทาง กราฟแบบถ่วงน้าหนัก แผนภูม ิ
ออยเลอร์ สมสัณฐาน ต้นไม้แบบแผ่ทั่ว 

 

ICCS 309 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเสนอผลงาน     4 

วิชาบังคับก่อน: ICCS 161; สถานะภาพนักศึกษาปีที ่๓ 

วิธีทางวิทยาศาสตร์ของการค้นพบ การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การแปลผล แบบแผนที่ถูกต้องของการ
เสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชนหรือในที่ประชุมวิชาการปฏิบัติการ ได้แก่ การร่วมสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และการเสนอผลงานวิจัยในห้องเรียน 
 

ICMA 106 แคลคูลัส ๑         4 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100 

ทบทวนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งและพ้ืนที่
ระหว่างเส้นโค้ง 
 



ICMA 151 สถิติสาหรับวิทยาศาสตร์ ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100 
ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง ค่าคาดหวัง 
ตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าอย่างดี การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ICMA 213 แคลคูลัส ๒         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 106 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอกการิทึมและฟังก์ชันยกกาลัง เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์และปริพันธ์ อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย 
 
ICPY 101 ฟิสิกส ์๑         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ระบบการวัด หน่วย และมิติ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ค าอธิบาย กฎของนิวตันการท างาน 
พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ การอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และกฎการรักษาสภาวะของมัน ความ
สมดุลและความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ การเคลื่อนที่ของคลื่นในมิติเดียว 
 
ICPY 102 ฟิสิกส ์๒         4 
วิชาบังคับก่อน: ICPY 101 
การสั่นและคลื่น แสงและเสียง อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 
ICPY 105 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางฟิสิกส์ ๑      4 
วิชาบังคับก่อน: ICPY 101 
การวัดและความคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการฟิสิกส์ทางด้านกลศาสตร์ ความร้อน คลื่น ทัศนอุปกรณ์ และไฟฟ้า 
 
Required Courses 

ICCS 100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ภาพรวมของหัวข้อต่อไปนี้ คอมพิวเตอร์และการปฏิบัติงาน ขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การค านวณใน
คอมพิวเตอร์และระบบตัวเลข องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ การเข้าถึง
อุปกรณ์และข้อมูลโดยทางกายภาพและผ่านเครือข่าย 
 



ICCS 101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทบาทของขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา แนวคิดเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลรวมถึงข้อมูลชนิดจ านวนเต็ม ตัวเลข
ชนิดจุดลอยตัว และสายอักขระ ข้อความสั่งและนิพจน์ การน าเข้าและน าออกข้อมูลเบื้องต้น เงื่อนไขและการ
ควบคุมการท างาน การท าซ้า รวมถึงการวนซ้าและรีเคอร์ชัน ฟังก์ชัน โครงสร้างเก็บข้อมูลเบื้องต้น รวมไปถึง 
แถวล าดับที่เปลี่ยนขนาดได ้ดิกชันนารีคลาสและกลไกของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
ICCS 121 ทักษะเชิงระบบและการเขียนโปรแกรมระดับต่ า     4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 100; ICCS 101 
การใช้งานลีนุกซ ์ชุดเครื่องมือและการเขียนชุดค าสั่ง เครื่องมือควบคุมรุ่นของซอฟต์แวร์ อาทิกิด กฎหมายและ
ใบอนุญาต การโปรแกรมซีระดับล่าง วากยสัมพันธ์ของโปรแกรมความหมายและชุดค าสั่งพ้ืนฐาน  ข้อมูล
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อาเรย์ ฟังก์ชัน สายอักขระในภาษาซี ตัวแปรชนิดพอยเตอร์ ระบบเตรียมการแปลภาษา 
และเครื่องมือช่วยสร้างโปรแกรมภาษาเครื่อง การจัดสรรหน่วยความจ าแบบพลวัต การจัดเก็บข้อมูลในระดับ
บิต รวมทั้งการบวกลบเลขฐานสอง การจัดวางข้อมูลในหน่วยความจ า โปรแกรมระดับภาษาเครื่อง รวมถึง
ภาษาแอสเซมบลี x86 แบบจาลองหน่วยความจ า และ สถาปัตยกรรมระดับพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ 
 
ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น        4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 151 
ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียงล าดับซอฟต์แวร์ข้อมูลส าหรับนักวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์ การท าความสะอาดข้อมูลและการถ่ายโอนอย่างง่ายการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสารวจและ
การสร้างมโนภาพ การอ้างอิงและการสร้างรูปแบบทางสถิติอัลกอริทึม การเรียนรู้ของจักรกลขั้นพ้ืนฐาน การ
จัดระดับชั้นและการประยุกต์ใช้การจัด  ระดับชั้น การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติขั้นต้นอย่างสั้น 
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและประเด็นทางจริยธรรม 
 
ICCS 204 โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 101 หรือ ICPY 221 
วิชาบังคับร่วม: ICCS 206 
หลักการออกแบบเชิงวัตถุและการแก้ปัญหา วัตถุและคลาส การห่อหุ้ม การก าหนดสาระสาคัญ และการซ่อน
ข้อมูล การรับทอดและภาวะที่มีหลายรูปแบบ การทดสอบหน่วยแบบชนิดข้อมูลนามธรรมและโครงสร้างข้อมูล 
รวมไปถึง กองซ้อน คิวรายการโยง ตารางแฮชดิกชั่นนารีแบบเรียงลาดับ ต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค คิวแบบมี
สิทธิพิเศษ และฮีป การหาขอบบนประสิทธิภาพโดยใช้บิกโอ  องค์ประกอบแห่งภาษาจาวา  การใช้
สภาพแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ไอดีอี 
 



ICCS 225 ฐานข้อมูลขั้นพื้นฐาน        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 121 ; ICCS 204 
บทบาทและความส าคัญของระบบฐานข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลและแม่แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้าง
ของฐานข้อมูลซึ่งเขียนออกมาในลักษณะของรูปภาพแม่แบบความสัมพันธ์พีชคณิตความสัมพันธ์ มโนทัศน์และ
วากยสัมพันธ์ของเอสคิวแอล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างหน่วยเก็บและการท าดรรชนี การด าเนินการการเข้า
ร่วม ฐานข้อมูลแบบกระจายและท าส าเนาฐานข้อมูลแบบอิสระ การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล 
 
ICCS 227 หลักระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 121 
การบริหารจัดการระบบหน่วยความจ า รวมถึงแคชและหน่วยความจ าเสมือน ขั้นตอนการควบคุมแบบยกเว้น 
เช่น เอ็กเซพชันและโพรเซส สัญญาณ และนอนโลคัลจัมพ์ ระบบเครือข่ายและการเขียนโปรแกรมระบบ
เครือข่าย รวมไปถึง ซ็อกเก็ตเอพีไอ และ หลักการของระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมระบบประมวลผลและ
การประยุกต์ใช้จากมุมมองของผู้เขียนโปรแกรม การท างานแบบสายท่อและการปรับปรุงประสิทธิภาพ การ
รับเข้าและส่งออกข้อมูลระดับล่าง การเขียนโปรแกรมที่มีการท างานในเวลาเดียวกัน การประสานเวลา และ
เขียนโปรแกรมแบบคู่ขนานระดับล่าง 
 
ICCS 271 การออกแบบเชิงปฏิสัมพันธ์       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204 
การวิเคราะห์ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งข้อก าหนดที่เป็นหน้าที่และข้อก าหนดที่ไม่เป็นหน้าที่การรวบรวมข้อมูล 
การออกแบบและการผลิตต้นแบบ หลักการการออกแบบที่ดี วงจรชีวิตซอฟต์แวร์วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ประกันคุณภาพ ต้นทุนการสร้างต้นแบบในโครงการซอฟต์แวร์ 
 
ICCS 311 กระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและเชิงขนาน    4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204 
การประเมินผลการท างานและวากยสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ฟังก์ชันย้อนกลับ การวิเคราะห์ต้นทุน และ การ
พิสูจน์โดยอุปนัย ประเภทของข้อมูล การจับคู่รูปแบบและการย้อนกลับและอุปนัยเชิงโครงสร้าง ฟังก์ชันค าสั่ง
ระดับสูงและเคอร์รี่อ้ิง เลซิเนสและสตรีม วากยสัมพันธ์ต้นทุนและต้นแบบต้นทุนคู่ขนาน ได้แก่ งาน และ ส่วน
ต่อขยาย ประสิทธิภาพเชิงทฤษฎีและการจัดตารางขั้นพ้ืนฐาน ทฤษฎีคู่ขนาน การแยกคู่ขนาน ทฤษฎีคู่ขนาน
แผนภูมิต้นไม ้ทฤษฎีคู่ขนานแบบเวคเตอร์ การโปรแกรมมิง่คู่ขนานแบบหน่วยความจ าใช้ร่วมกัน รวมทั้งโอเพ่น
เอ็มพี ทฤษฎีคู่ขนานแบบร่วม ปฐมฐานเชิงคู่ขนานแบบมาตรฐานและอัลกอริทึม รวมทั้งการค้นหาปัจจัย แผน
ที ่การลดลง และการค้นหา 
 
 



ICCS 312 ขั้นตอนวิธีและแทรคตาบิลิตี       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204; ICMA 213 
การวิเคราะห์เชิงเส้น (บิ๊กโอ, บิ๊กโอเมก้า, บิ๊กเฑต้า, ลิ้ตเติ้ลโอ, ลิ้ตเติ้ลโอเมก้า) ความสัมพันธ์เวียนเกิด  
กลยุทธอัลกอรึทึม รวมทั้งการแบ่งแยกและการพิชิต กรีดดีอัลกอรึทึม การออกแบบอุปนัย โปรแกรมมิ่งพลวัต   
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และอัลกอริทึมแบบสุ่ม อัลกอริทึมแผนภูมิและแผนภูมิ รวมทั้งการเดินทาง
ย้อนกลับ แผนภูมิต้นไม้แบบขยายอย่างน้อย เส้นทางที่สั้นที่สุด การไหลเวียนระบบเครือข่าย การวิเคราะห์
แบบผ่อนผัน การลด การตัดตอนและความซับซ้อนขั้นพ้ืนฐานของคลาสเอ็นพีคอมพลีทเนส ปัญหาที่พบย่อย
ของเอ็นพีคอมพลีทเนสและวิธีการรับมือกับปัญหาระดับยาก 
 
ICCS 370 การสร้างระบบซอฟต์แวร์       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204 
เครื่องมือและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เครื่องมือในการสร้างชุดค าสั่งจากรหัสต้นฉบับ การ
สร้างชุดทดสอบอัตโนมัติ การตรวจหาและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์การท าโปรไฟล์และปรับแต่ง
ประสิทธิภาพ การทวนสอบซอฟต์แวร์ แผนภาพยูเอ็มแอล แบบแผนและวิธีการออกแบบ สถาปัตยกรรมระบบ 
การออกแบบเอนทิตีและการจ าลองแบบเชิงแนวคิด การรีแฟคทอริ่งรหัสต้นทาง 
 
ICMA 216 แคลคูลัส ๓ก         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 213 
เวกเตอร์ ผลคูณจุด ผลคูณไขว้ สมการอิงตัวแปรเสริม ระนาบ พ้ืนผิวในสามมิติ ความยาวส่วนโค้ง อนุพันธ์ย่อย 
ระนาบสัมผัส 
 
ICMA 223 พีชคณิตเชิงเส้น ก        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ ์ปริภูมิแบบยุคลิด รอยเมทริกซ ์ดีเทอร์มิแนนต์ 
 
Capstone Required Courses 

ICCS 380 สัมนาสาหรับสหกิจศึกษา        2 
วิชาบังคับก่อน: เรียนผ่านแล้วไม่ต่ากว่า ๙๖ หน่วย 
หลักการ กระบวนการ และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การบริหารงานในองค์กรแนวทางในการน า
ความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ  บุคลิกภาพในการท างาน    
ทักษะด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การจดบันทึกการเขียนรายงาน และการน าเสนอ รวมทั้งเจตคติที่ดีต่อ
การท างาน 



ICCS 381 สหกิจศึกษา ๑         8 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 380 
เริ่มฝึกปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์  จดบันทึกเกี่ยวกับการฝึก
ปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) เพ่ือเตรียมท ารายงาน 
 
ICCS 382 สหกิจศึกษา ๒         8 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 381 
ฝึกปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างต่อเนื่องจากภาคการเรียนที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ท ารายงานหรือรายงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา) น าเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 
 
ICCS 407 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑      6 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 309; เรียนผ่านมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๙๖ หน่วยกิต 
การริเริ่มโครงการวิจัยหรือการพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการวิจัยหรือการพัฒนาโดยการรวบรวมและก าหนดข้อประสงค์
และรายละเอียดของปัญหา การน าเสนอปากเปล่าและการจัดท ารายงานข้อเสนอในการทาโครงงานวิจัยนี้ 
 
ICCS 408 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒      6 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 407 
ออกแบบโครงการวิจัยหรือการพัฒนาและการวัดผลให้เสร็จสิ้นตามที่เสนอไว้ในวิชาบังคับก่อนภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรและการน าเสนอความคืบหน้าในภาคการศึกษานี้ 
  
ICCS 409 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓      6 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 408 
การท าทดลองหรือการตรวจสอบซึ่งได้รับการออกแบบมาในวิชาบังคับก่อน  การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้
เพ่ือตอบค าถามทางการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยที่น าเสนอไว้ การจัดท ารายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและ
การน าเสนอผลงานในภาพรวมจากท้ังสามรายวิชาในชุดรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 



Major Elective Courses 

ICBI 325 หัวข้อพิเศษทางชีวสารสนเทศศาสตร์และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล   4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 211  
การส ารวจหัวข้อเฉพาะทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์และพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ/หรือสาขาวิชาเฉพาะ
ด้านในด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ มีอภิปรายในระดับชั้นเรียนและ/กลุ่มย่อยเกี่ยวกับบทความทางวิชาการ 
(peer-review) 
  
ICBI 380 ซิสเตมไบโอโลจีและชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น     4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 211; ICCS 161 หรือ ICMA 252 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โมเดลทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนภายใน
ระบบชีวภาพ การใช้ฐานข้อมูลทางชีววิทยา การเก็บข้อมูลและการดึงข้อมูลเครื่องมือสาหรับการวิเคราะห์สาย
โมเลกุล 
 
ICCS 302 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์และจินตทัศน์   4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 271 
การออกแบบและประเมินระบบข้อมูลและอินเตอร์เฟซ การออกแบบกระบวนการและความสามารถโดยอิง
ตามผู้ใช้ การพัฒนาความต้องการผ่านบุคลิกและสถานการณ์ การร่างแบบ สร้างต้นแบบ และการทาซ้า วิธีการ
ประเมิน การแก้ปัญหา การขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหา การทดสอบ ความสามารถในการน าไปใช้งาน และ
ความสามารถในการเข้าถึงได้การออกแบบรูปลักษณ์โดยอิงจากมุมมองและจิตใต้สานึกพ้ืนฐานของมนุษย์  การ
ออกแบบและประเมินโครงสร้างของการสร้างรูปลักษณ์ การรูปลักษณ์ที่ใช้งานได้บนเว็บ 
 
ICCS 303 การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204 
บทน าเรื่องการแข่งขันเขียนโปรแกรม ความแตกต่างระหว่างโจทย์เชิงแข่งขันและโจทย์ปกติการเริ่มแข่งขัน
แบบออนไลน์ การท างานเป็นทีมและการวางแผน การคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือแก้ปัญหา รวมถึง การสืบค้น
อย่างสมบูรณ์ ขั้นตอนวิธีแบ่งแยกและเอาชนะ วิธีแบบละโมบและ กาหนดการพลวัต โจทย์กราฟ โจทย์
โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึมสายอักขระ อัลกอริทึมการค านวณเชิงเรขาคณิต การสืบค้นอย่างชาญฉลาดและ
รวดเร็ว ปัญหาเฉพาะทาง 
 
 
 
 



ICCS 315 ขั้นตอนวิธีประยุกต์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 312 
หัวข้อตามความสนใจจากเรื่องต่อไปนี้ การแฮชในบริบทต่างๆเช่น ตัวกรองของบลูม การกระกายภายระ    
การวัดความคล้ายคลึงของเอกสาร ธารข้อมูล การลดมิต ิและ การค้นหาเพื่อนบ้านใกล้สุด การแฮชชิงที่เจาะจง
ท้องถิ่น อัลกอริทึ่มสายอักขระ การเข้ารหัสและการแก้ไขความผิดพลาด และงานวิจัยอ่ืนๆในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กัน 
 
ICCS 320 เครือข่ายคอมพิวเตอร์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 227 
สถาปัตยกรรมเครือข่าย การแบ่งชั้นและพิธีสาร แอพพลิเคชันเครือข่าย การเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต การจัดส่ง
ข้อมูลที่เชื่อถือได้รวมทั้งการควบคุมการไหล การก าหนดเส้นทางและการส่งต่อ เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) การ
จัดสรรทรัพยากรรวมถึงการควบคุมความแออัด ซีดีเอ็น โมบิลิตี ความปลอดภัยของเครือข่าย 
 
ICCS 322 การออกแบบและการสร้างระบบปฏิบัติการ     4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 227 
บทบาทและความส าคัญของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงสร้างโดยรวมของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
แนวคิดของกระบวนการและการจัดการกระบวนการ สายโยงใย การประสานเวลาและกลไก การจัดตารางการ
ท างานของหน่วยประมวลผลกลาง ภาวะติดตาย หน่วยความจ าเสมือนและการจัดการความจ า การป้องกัน
และการจัดการการเข้าถึง ความปลอดภัยและการคุกคาม 
 
ICCS 323 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและอิเล็กทรอนิกส์     4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 121; ICPY 102 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบและวิเคราะห์วงจร  วงจรอนาล็อก การเขียนโปรแกรมส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และ มิดเดิลแวร์ 
การประมูลผลบนคลาวด์ 
 
ICCS 340 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเวบ      4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204  
พิธีสารส าหรับแอพพลิเคชันสาหรับเว็บ HTML DOM CSS จาวาสคริป ระบบพิสูจน์ตัวจริงการให้อ านาจ การ
พัฒนาแอพพลิเคชันแบบหน้าเดียวและหลายหน้า การตรวจสอบซีกผู้รับบริการและซีกผู้ให้บริการ MVC และ
แบบแผนการออกแบบที่เกี่ยวข้อง การบริการเว็บการบริการระดับจุลภาค การเปิดให้ใช้ระบบจริง ปัญหาใน
การปลอดภัยของข้อมูล 
 



ICCS 361 การทาเหมืองข้อมูล        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 161; ICCS 204 
ภาพรวมของการท าเหมืองข้อมูลและการประยุกต์ กลุ่มของซอฟต์แวร์สาหรับการท าเหมืองข้อมูล การดึงข้อมูล
จากเว็บไซต์และข้อมูลเอพีไอ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้าง การคัดกรองและการ
จัดการข้อมูล การลดมิติของข้อมูล การวิเคราะห์เพ่ือวินิจฉัยข้อมูลและจินตทัศน์ข้อมูล ระบบข้อมูลขนาดใหญ่
รวมไปถึงเอชดีเอฟเอส ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องสาหรับข้อมูลขนาดใหญ่  ระบบการแนะน า การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการประยุกต ์
ICCS 371 ระบบรองรับการขยายประสิทธิภาพ      4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 311; ICCS 370 
ประเด็นความท้าทายในการสร้างระบบแบบกระจายซึ่งขยายตัวได้  แบบจ าลองระบบและรูปแบบ
สถาปัตยกรรม การรองรับของเครือข่ายและระบบปฎิบัติการ อาร์พีซีและมิดเด็ลแวร์การผูกพันและตั้งชื่อ การ
ประสานงาน ชื่อและบริการนามานุกรม การประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงแบบกระจาย การอัดส าเนาข้อมูล 
ฐานข้อมูลแบบขยายตัวได้ 
 
ICCS 372 วิศวกรรมซอฟต์แวร์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 370 
การวิเคราะห์ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งข้อก าหนดที่เป็นหน้าที่และข้อก าหนดที่ไม่เป็นหน้าที่การรวบรวมข้อมูล 
การออกแบบและการผลิตต้นแบบ หลักการการออกแบบที่ดี วงจรชีวิตซอฟต์แวร์วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
ประกันคุณภาพ ต้นทุนการสร้างต้นแบบในโครงการซอฟต์แวร์ 
 
ICCS 404 เรขภาพคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง    4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 204; ICMA 223 
การแสดงผลและการจัดการข้อมูลเรขภาพคอมพิวเตอร์ การแปลงแบบสองมิติและสามมิติส่วนโค้ง พ้ืนผิว ภาพ
ฉาย แสงและเงาของโมเดล อุปกรณ์รับส่งข้อมูลเรขภาพคอมพิวเตอร์แบบเวคเตอร์และราสเตอร์ เทคโนโลยี
เสมือนผสานโลกจริง การติดตามวัตถุและตาแหน่งขั้นพ้ืนฐาน การแทนเนื้อหาเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง 
 
ICCS 412 หัวข้อทางทฤษฎีการคานวณ ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 312 
หัวข้อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเชิงทฤษฎี  เช่น โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม และทฤษฎีความ
ซับซ้อน โดยเลือกหัวข้อตามกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
 
 



ICCS 413 หัวข้อทางทฤษฎีการคานวณ ๒       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 312 
หัวข้อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในเชิงทฤษฎี  เช่น โครงสร้างข้อมูล อัลกอริทึม และทฤษฎีความ
ซับซ้อน โดยเลือกหัวข้อตามกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 418 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอร์       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 227 
กระแสการรักษาความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลและการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการเข้าถึง 
การออกแบบและสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย โทรคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยระบบเครือ
ค่าย วิทยาการเข้าถึงรหัสลับ ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนข้อมูล การรักษาปลอดภัยของแอปพลิเคชั่น 
การรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการไฟร์วอลล์ ดีเอ็มเอสและไอพีเอส 
 
ICCS 423 หัวข้อทางระบบ ๑        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 227 
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและ
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 424 หัวข้อทางระบบ ๒        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 227 
หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและ
ภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 444 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 271; ICCS 370 
ประวัติของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายทางธุรกิจแบบจริง และเสมือน เศรษฐกิจมุมของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค แบบจ าลองทางธุรกิจ ระบบชื่อโดเมน ระบบจัดการเนื้อหา ระบบสาหรับผู้ประกอบการค้า การ
ออกแบบระบบและการก าหนดขนาดของระบบ การบูรณาการองค์กร กลไกการรับชาระเงิน การตอบสนอง
ความต้องการของบุคคลและการท าให้เป็นสากลการปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือค้นหา  การผลักดันและการ
วิเคราะห์การจราจรของข้อมูล การจัดท าแบบจ าลองการตั้งราคาสินค้า รายการลงบันทึกและการตรวจสอบ 
การกลั่นกรองความสนใจของลูกค้าและการท าการตลาดสาหรับความสนใจของกลุ่มลูกค้า เพ่ือสร้างคุณค่าของ 
ตราสินค้า การระดมทุนทางอินเทอร์เน็ต 
 
 



ICCS 448 การออกแบบโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่    4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 271; ICCS 370 
แพลตฟอร์มของแอพพลิเคชันส าหรับเครื่องมือสื่อสารไร้สาย โครงสร้างที่สนับสนุนหลายแพลตฟอร์ม การ
พัฒนาแอพพลิเคชันเฉพาะแพลตฟอร์ม การพัฒนาแอพพลิเคชันมุมมองเดี่ยวและแบบหลายมุมมอง ฐานข้อมูล
สาหรับแอพพลิเคชันส าหรับเครื่องมือสื่อสารไร้สาย ไฟล์และสื่อในเครื่อง การเชื่อมต่อกับการบริการเว็บผ่าน 
JSON และ XML การท างานร่วมกับตัวรับรู้และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก การออกแบบส่วนต่อประสาน
กับผู้ใช้ส าหรับขนาดหน้าจอที่หลากหลาย การเผยแพร่แอปพลิเคชันส าหรับเครื่องมือสื่อสารไร้สาย 
 
ICCS 461 การเรียนรู้ของเครื่อง        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 161; ICCS 205 
ความน่าจะเป็น และ ภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธีการค้นหาเพ่ือนบ้านใกล้สุด เค ตัว ต้นไม้ตัดสินใจ และ ทฤษฎี
สารสนเทศเบื้องต้น การถดถอย ขั้นตอนวิธีทั้งมวล ประกอบด้วย แบ็คกิ้งบูสติ้ง และ การตัดสินใจด้วยกลุ่ม
ต้นไม้แบบสุ่ม ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน 
การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน การเรียนรู้แบบการประมาณ ที่อาจจะถูกต้อง และ มิติวีซี 
 
ICCS 463 หัวข้อทางการเรียนรู้ของเครื่อง ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 161; ICCS 205 
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 471 หัวข้อทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 271 
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 472 หัวข้อทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ๒       4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 271 
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 491 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หัวข้อในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
 
 



ICCS 492 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หัวข้อในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 493 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หัวข้อในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 464 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๔      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICCS 465 หัวข้อทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๕      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งก าลังเป็นกระแสในงานวิจัยและภาคอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
 
ICMA 214 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 106 
การแนะน าสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่งการประยุกต์
สมการอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง สมการ
เชิงเส้นอันดับสูง 
 
ICMA 217 แคลคูลัส ๓ข         2 
วิชาบังคับก่อน: - 
ตัวคูณลากรานจ์ ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้น ปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน ปริพันธ์ตามผิว 
 
ICMA 224 พีชคณิตเชิงเส้น ข        2 
วิชาบังคับก่อน: - 
ปริภูมิเวกเตอร์ทั่วไป การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน 
 
ICMA 322 แคลคูลัสขั้นสูง         4 
วิชาบังคบัก่อน: -  
ระบบจานวนจริงและเชิงซ้อน ฟังก์ชัน ความต่อเนื่อง การลู่เข้า อนุพันธ์ ปริพันธ์ 



 
ICMA 346 การหาค่าเหมาะที่สุด        4 
วิชาบังคับก่อน: ICCS 205 
การแนะนาทฤษฎีและขั้นตอนวิธีส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดในปัญหาเชิงเส้น วิธีซิม
เพล็กซ์ ภาวะคู่กันและความไวของค าตอบส าหรับการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้นปัญหาไม่เชิงเส้นแบบไร้เงื่อนไข 
ปัญหาไม่เชิงเส้นแบบมีเงื่อนไข 
 
ICMA 350 ความน่าจะเป็น         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 216; ICMA 217 
ปริภูมิตัวอย่าง กฎความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและการเป็นอิสระต่อกัน ตัวแปรสุ่ม การ
คาดหมายและฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบวิยุตและแบบต่อเนื่อง การแจกแจง
หลายตัวแปรและการเปลี่ยนรูป ทฤษฎีลิมิตส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงการชักตัวอย่าง 
 
ICMA 424 พีชคณิตนามธรรม        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ผลแบ่งกั้นและความสัมพันธ์สมมูล การด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย การเรียงสับเปลี่ยนกรุปวัฏจักร สม
สันฐาน ผลคูณตรง โคเซต กรุปย่อยปกติ กรุปตัวประกอบ สมานสัณฐาน ริงฟีลด ์อันทิกรัลโดเมน 
 
ICPY 492 อิเล็กทรอนิกส์         4 
วิชาบังคับก่อน: ICPY 102 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ การเขียนโปรแกรม การออกแบบวงจร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การเชื่อมต่อ
เครือข่าย วงจรอนาล็อค 
 
 
 
 
 
 



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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