
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

ICBI 101 ชีววิทยา         4  
วิชาบังคับก่อน: -  
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์ และเมแทบอลิซึม           
พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ  
 
ICBI 102 ปฏิบัติการแบบบูรณาการในวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑    2  
วิชาบังคับก่อน: -  
ปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ การแบ่งเซลล์ นิเวศวิทยา การเคลื่อนที่ของโมเลกุล       

การหายใจ และการสังเคราะห์ 

 
ICBI 103 ชีววิทยา ๒         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและ
พฤติกรรม 
 
ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป         4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑, ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒, ICCH 221 เคมีอินทรีย์ 
๑ 
วิชาบังคับร่วม: ICBI 272 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 
โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล การควบคุมและกระบวนการเมแทบอลิซึมในระดับเซลล์ และโมเลกุล 
 
ICBI 216 ชีววิทยาระดับเซลล์        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พ้ืนฐานระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ในระดับเซลล์และโมเลกุลการท างานของเซลล์   
การติดต่อของระหว่างเซลล์ต่อเซลล์ และต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ICBI 221 ชีววิทยาของสัตว ์        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
การวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสัตว์ โครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมของ
สัตว์ มีการสาธิตและปฏิบัติการ 



ICBI 231 ชีววิทยาของพืช        4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
การวิวัฒนาการของอาณาจักรพืช ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของพืช โครงสร้าง หน้าที่ และพฤติกรรมของ
พืช มีการสาธิตและปฏิบัติการ 
 

ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์    4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 103 ชีววิทยา ๒ 
ทบทวนวรรณกรรมทางนิเวศวิทยา  การตั้งค าถามของการวิจัย  การเตรียมตัวการศึกษาทาง ระบบนิเวศ             
การพรรณนาถึงคุณลักษณะของพ้ืนที่ กลยุทธ์การเก็บตัวอย่างในที่อยู่อาศัยที่แตกต่างสถิติ  การตีความหมายของ
ข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย สื่อสารผลลัพธ์อย่างไม่ก ากวม มีการศึกษาภาคสนาม 
 
ICBI 311 สรีรวิทยามนุษย ์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 215 ชีวเคมีทั่วไป, ICBI 216 ชีววิทยาระดับเซลล ์
หน้าที่ กลไก และการควบคุมการท างานของอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อและระบบ
สืบพันธุ์การท างานประสานกันของระบบต่าง ๆ ในการรักษาสมดุลของร่างกาย 
 

ICBI 440 นิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์      4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 262 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
วิชาบังคับเรียนด้วยกัน: ICBI 442 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์ 
ดัดแปลง พฤติกรรม ความหลากหลาย สรีรวิทยา บทบาททางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศทางทะเล ทรัพยากรทาง
ทะเล ปฏิสัมพันธ์ทางโภชนาการ กิจกรรมของมนุษย์ การจัดการที่ยั่งยืน ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ปะการังฟอกขาว ฟ้ืนฟูและบูรณะแนวปะการัง การตัดไม้ท าลายป่าและพรานป่าชายเลน มาตรการ
อนุรักษ ์
 
ICBI 442 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางทะเลและการอนุรักษ์   2  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 727 การศึกษาภาคสนามทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอน 
ขั้นตอนในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม วิเคราะห์สภาวะอชีวนะ การสารวจชุมชีวิน การประเมินผลลัพธ์        การ
ประเมินภัยคุกคามจากมนุษย์ 
 
 



ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑         4  
วิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดทางเคมีทั่วไป สสาร อะตอม สารประกอบ ก๊าซ อุณหพลศาสตร์ อิเล็กตรอนในอะตอม ตารางธาตุ       
พันธะเคมี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้เอง 
 
ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒         4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
แนวคิดและหลักการของเคมีทั่วไป สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส การละลาย ไฟฟ้าเคมีจลนศาสตร์เคมี     
เคมีของธาตุหมู่หลักและทรานซิชัน สารประกอบโคออดิเนต เคมีนิวเคลียร์และหัวข้อที่เลือกสรรทางเคมี 
 
ICCH 221 เคมีอินทรีย ์๑        4  
วิชาบังคบัก่อน: ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒ 
แนวคิดและความเข้าใจกลไกของเคมีอินทรีย์ โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสาร ปฏิริยาของมีเทนและแอลเคน 
สเตริโอเคมี สารประกอบอะไซคลิก แอลคีลเฮไลด์ แอลคีน คอนจูเกชันและเรโซแนนซ์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์     อี
พอกไซด ์แอลไคน ์
 
ICCH 224 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางเคมี ๑      2  
วิชาบังคับก่อน: วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ หรือ วิชาบังคับร่วม: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
ปฏิบัติการทางเคมีส าหรับเคมีทั่วไป การวัด ปริมาณสารสัมพันธ์ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซอุณหพลศาสตร์ สมดุล 
กรดเบส ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์ 
 
ICCH 311 เคมีวิเคราะห์         4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒ 
เทคนิคการแยกสารและแนวคิดในการวิเคราะห์ทางเคมีส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ           
การจัดการข้อมูลในการวิเคราะห์ หลักการและการประยุกต์ใช้สมดุลเคมี วิธีการทางไฟฟ้าเคมี วิธีการแยกสาร      
มีปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสเปคโตรสโคปี 
 
ICEN 211 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน และการน าไปใช้    4  
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักการ แนวคิดพ้ืนฐาน และเทคนิคด้านจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสรีรวิทยา กระบวนการ
เมตาบอลิซึม และการเจริญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร Monera, Protista และ Fungi วิธีการและปัจจัยในการ
ควบคุมจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การแยกและตรวจวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ใน
สิ่งแวดล้อมท้ังในน้ า อากาศ และดิน บทบาทและความสัมพันธ์ของ จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม บทบาทของจุลินทรีย์ที่
เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 



ICEN 212 การวิเคราะห์ระบบทางนิเวศวิทยา      4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ระบบกลไกและความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่ซับซ้อน ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายระบบนิเวศ เช่น ทฤษฎีการควบคุม 
ทฤษฎีข้อมูล พลวัตความร้อนและทฤษฎีล าดับขั้น ปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญเพ่ือทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 
 
ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๑        4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาของน้ าและดิน แหล่งที่มา 
และผลกระทบของสารมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม ป้องกัน ลดปริมาณ และการบ าบัด 
มลพิษ ทางน้ า และในดิน วิธีต่างๆที่ใช้ในการตรวจเฝ้าระวัง และจัดการกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 301 สถิติสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน       4  
วิชาบังคับก่อน: ICMA 151 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑ 
สถิติพ้ืนฐานและความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการเฝ้าระวังตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม สถิติเชิงอนุมาน     
การพยากรณ์ค่าแนวโน้ม การวิเคราะห์สมการถดถอย และการใช้สถิตินอนพาราเมตริกทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 312 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม        4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๑ 

พ้ืนฐานทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการดูดซึม การแพร่กระจาย ขบวนการ      เม
แทบอลิซึม และขั้นตอนการกาจัดสารพิษ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตลักษณะ คุณสมบัติ แหล่งที่มา และสถานภาพ
ของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงในการได้รับสารพิษในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะจาก
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังรวมถึงความรู้ในเชิงปฏิบัติ เช่น วิธีการตรวจสภาวะของระบบนิเวศ กฎหมายที่ใช้
ควบคุม และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ICEN 313 เทคโนโลยีสะอาด และการลดปริมาณของเสีย     4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม I 
การลดของเสียและการก าจัดของเสียที่แหล่งกาเนิด การปรับเปลี่ยนการด าเนินการ เทคโนโลยีและวัตถุดิบเพ่ือลด
ของเสีย โดยพิจารณาความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิต ความส าคัญและการประยุกต์ใช้แนว
ทางการลดของเสียและเทคโนโลยีสะอาดมีปฏิบัติการประกอบ 
 
 
 
 



ICEN 314 นิเวศวิทยาเขตร้อน        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
สิ่งแวดล้อมในเขตร้อน ป่าดิบชื้น และความหลากหลายทางชีวภาพ ลาธาร แม่น้ า พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า และพ้ืนที่ปาก
แม่น้ า ทะเลสาบ พ้ืนที่ชุ่มน้ า ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการังการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในพ้ืนที่       
เขตร้อน มีปฏิบัติการภาคสนามและการออกพ้ืนที่ภาคสนาม 
 
ICEN 317 นิเวศวิทยาทางน้ า        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
วัฏจักรของน้ า คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ า ผลของแสงที่มีต่อสิ่ง แวดล้อมในแหล่งน้ าลักษณะทางกายภาพ
ในวาริชศาสตร์ กิจกรรมทางชีวภาพในทะเลสาบ ขีดจ ากัดของสารอาหารปฏิสัมพันธ์ของลาดับชั้นอาหารใน
ทะเลสาบ คุณลักษณะและการไหลของสสารในลาธารและแม่น้ า น้ าขึ้น น้ าลง และพ้ืนที่ปากแม่น้ า มีปฏิบัติการ
ประกอบ 
 
ICEN 318 ปฏิบัติการภาคสนามในนิเวศวิทยาทางน้ า     4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 317 นิเวศวิทยาทางน้ า 
ปฏิบัติการภาคสนาม เพ่ือเสริมประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยา และการส ารวจแหล่งน้ าที่อยู่อาศัย 
ปัจจัยที่ทาการวิเคราะห์ได้แก่ คุณภาพน้ า การใช้พ้ืนที่ชายฝั่ง ชนิดของที่อยู่อาศัยในลาธาร และทะเลสาบ ชุมชุน
ของสาหร่าย สัตว์หน้าดินที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และชุมชนของปลา มีการเสนอผลงานจากภาคสนามของนักศึกษา
หน้าชั้นเรียน 
 
ICEN 319 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
วัตถุประสงค์และที่มาของชีววิทยาการอนุรักษ์ ปัญหาและประเด็นการอนุรักษ์ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมในแหล่ง
ที่อยู่อาศัยและการสูญพันธุ์ พันธุศาสตร์การอนุรักษ์ ชีววิทยาประชากรขนาดเล็ก คุณค่าของชุมชน และระบบ
นิเวศวิทยา การลดและการจัดการชนิดที่ก าลังสูญพันธุ์ ประเด็นทางจริยธรรมและสังคมในการอนุรักษ์ 
 
ICEN 320 นิเวศวิทยาประชากรและชุมชน      4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 351 ประชากรและสิ่งแวดล้อม 
การเจริญเติบโตของประชากร และพลวัตรของประชากรว่าด้วยโครงสร้างอายุ การควบคุมประชากร  ทฤษฎีการ
แข่งขัน การกินพืช การล่า ชุมชน การควบคุมและโครงสร้างของลาดับชั้นการกินอาหาร ความหลากหลายของ
ชุมชน ทฤษฎีวิวัฒนาการและการรักษาความหลากหลาย ปฏิบัติการห้องทดลอง การฝึกภาคสนาม การฝึกเก็บ
ตัวอย่างและการสร้างแบบจ าลอง รวมถึงการทดลองต่างๆ 
 
 



ICEN 331 การใช้ประโยชน์ที่ดินและท่ีดินเสื่อมโทรม     4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ความรู้พื้นฐานด้านปฐพีวิทยาและความสัมพันธ์ของดินต่อการจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ดินที่มีปัญหา
ชนิดต่างๆ แนวทางในการป้องกันและการจัดการ 
 
ICEN 332 สมุทรศาสตร์ขั้นแนะน า       4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ประวัติทางสมุทรศาสตร์ โลกและภูมิสัณฐานวิทยาขั้นแนะน า วิวัฒนาการของมหาสมุทรเปลือกโลก พ้ืนทะเล 
ธรรมชาติของน้ าทะเล ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทรแบบแผนของการไหลเวียน และกระแสน้ าใน
มหาสมุทร คลื่นและน้ าขึ้น-น้ าลง ชายฝั่งและพ้ืนที่ปากแม่น้ า ผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อระบบมหาสมุทร           
ทัศนศึกษาและปฏิบัติการ  
 
ICEN 341 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ๑       4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๑ 
ความรู้พ้ืนฐาน ความส าคัญ และการวิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยใช้ดัชนีชี้วัด
ต่างๆ ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และอ่ืนๆ การเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษาตัวอย่างทั้งในน้ า ดิน พืช สัตว์ 
วิธีการวิเคราะห์และการแปลผลข้อมูล 
 
ICEN 342 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๒         4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๑  
อากาศ เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย มลพิษของสารกัมมันตภาพรังสี ชนิด แหล่งก าเนิดผลกระทบของมลพิษทาง
อากาศและเสียง  การป้องกัน  การควบคุมและการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง  แหล่งก าเนิด                   
ชนิด ผลกระทบและการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายการใช้ประโยชน์และการจัดการสารกัมมันตภาพรังสี 
 
ICEN 343 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ๒      4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๑ และ ICEN 342 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๒ 
ปฏิบัติการมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน มูลฝอย อากาศ เสียง และ การทดสอบความเป็นพิษ 
การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ การแปลผลข้อมูล 
 
ICEN 351 ประชากรและสิ่งแวดล้อม       4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ประชากรศึกษาข้ันแนะน า อัตราการเติบโตของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตายและย้ายถิ่น ปัจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจ ประชากรและผลกระทบที่มีต่อระบบสิ่งแวดล้อม 
 



ICEN 352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร     4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พ้ืนฐานที่จ าเป็น ความล้มเหลวของตลาด ผลกระทบภายนอกและปัญหากรรมสิทธิก่อนเริ่ม
เรียนรู้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์ที่เกี่ยว เนื่องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องมือ
ทางราคาตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์
โครงการ ปัญหาของระบบบัญชีประชาชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  และประเด็นอ่ืนๆที่
ก าลังเป็นที่สนใจ 
 
ICEN 361 หลักการด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม     4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม ๑ และ ICEN 342 มลพิษสิ่งแวดล้อม II 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อชุมชน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระเบียบวิธีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลกระทบ    
เช่น EIA เพ่ือใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 362 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ     4  
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักการเกี่ยวกับกิจกรรม นโยบายที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ความสัมพันธ์ทั้งภายในระบบและระหว่างระบบ ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และแนวทางการจัดการ 
 
ICEN 391 การพัฒนาแบบย่ังยืน        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การพัฒนาแบบยั่งยืน หลักการและเหตุผล การประชุมสิ่งแวดโลกท่ีกรุงสต๊อคโฮล์ม ๑๙๗๒ การประชุมสิ่งแวดล้อม
โลกที่กรุงริโอ เดอจาไนโร ๑๙๙๒ แผนปฏิบัติการ ๒๑ การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ
แอฟริกาใต้ ๒๐๐๒ ผลการประชุมบทบาทของสหประชาชาติที่มีต่อการพัฒนาองค์กรพัฒนาเอกชน  รัฐบาล ธุรกิจ
และเอกชน อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ประชากร ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน 
อาหารและการเกษตร 
 
ICEN 392 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต    4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การศึกษาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ปัญหาคราบน้ ามันจากเรือ เอ็กซอนวาลดีซ และ
ปัญหาคราบน้ ามันอ่ืนๆ โบพาล และการรั่วไหลทางเคมีอ่ืนๆ เชอโนบิล และการรั่วไหลทางรังสีอ่ืนๆ การลดน้อย
ถอยลงของโอโซน โลกร้อน การหดหายไปของความหลากหลายทางชีวภาพ การตัดไม้ทาลายป่า การตัดต่อทาง
พันธุกรรม และจีเอ็มโอ ประเด็นทางน้ า ประเด็นเก่ียวกับเมือง ประเด็นร่วมสมัยอ่ืนๆ ในทางสิ่งแวดล้อมในอนาคต 



ICEN 393 การฝึกงานด้านสิ่งแวดล้อม       2  
วิชาบังคับก่อน: - 
การฝึกหัดเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการและหรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งของภาครัฐหรือเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 401 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา     4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การใช้วิธีเชิงปริมาณส าหรับการตัดสินใจในปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  การใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และเทคนิคเชิง
วิเคราะห์ ในการจัดการทรัพยากรและการวางแผนทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคในการสร้างแบบจาลองและการเฝ้าระวัง
ทางสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 402 ภูมิสารสนเทศ        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ลักษณะและการหมุนของโลก ละติจูด-ลองติจูดและเวลาโลก เส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ สัญลักษณ์ 
มาตราส่วน ทิศและทิศเบี่ยงเบียน ความสูงและลักษณะภูมิประเทศเส้นชั้นความสูงและภาพตัดขวาง การอ่านและ
การใช้แผนที ่ตาแหน่งและการวัดในแผนที่องค์ประกอบของรูปถ่ายทางอากาศ การแปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทาง
อากาศด้วยสายตาการใช้พอคเกตสเตอริโอสโคปและมิลเลอร์สเตอริโอสโคป เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง คือ ข้อมูลโทร
สัมผัส ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบค้นหาพิกัดด้วยดาวเทียม มีปฏิบัติการประกอบ 
 
ICEN 403 หลักการทางสารสนเทศสิ่งแวดล้อม      4  
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักการเบื้องต้นของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการศึกษา  การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
การบริหารสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดการข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม หลักการเบื้องต้น 
ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใช้จัดการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 
ICEN 411 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ     4  
วิชาบังคับก่อน: - 
สภาพอากาศในแต่ละแห่งและภาพรวมทางสภาพภูมิอากาศ  สาเหตุและผล กระทบของก๊าซเรือนกระจก             
ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมนุษย์ กิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ 
 
 
 



ICEN 413 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม      4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม I 
เทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมขั้นพ้ืนฐาน ชนิด การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนรูปของสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ที่ปนเปื้อน  การฟ้ืนฟูโดยวิธีการทางด้านฟิสิกส์เคมี  และชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การเลือกเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม     
การเลือกพ้ืนที ่การออกแบบการทดลองเบื้องต้น 
 
ICEN 414 ารใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง      4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดลอ้ม I 
ลักษณะองค์ประกอบและแหล่งก าเนิดของของเหลือทิ้งทางการเกษตร ประเภท และเทคโนโลยีที่ใช้จัดการของ
เหลือทิ้ง การแยกและสกัดสารให้บริสุทธิ์ เทคโนโลยีเอ็นไซม์ การผลิตเยื่อกระดาษ พลาสติกชีวภาพ การผลิตสาร
มูลค่าเพ่ิม การผลิตพลังงานทดแทน ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล การท าปุ๋ยหมัก การใช้ effective microorganism 
(EM) 
 
ICEN 415 ความหลากหลายทางชีวภาพ        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ทรัพยากรชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุกรรมทางสิ่งแวดล้อม  และ สปีชีส์รวมถึงระบบนิเวศ 
ความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การตรวจวัดความหลากหลายทางชีวภาพปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพและผลที่เกิดขึ้นเช่น รูปแบบการผลิตและบริโภค การเกษตรที่มุ่งการค้า การเติบโต
ของประชากร การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก 
ผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน  การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาและกฏหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนรวมถึงประเด็นด้าน
ความมั่นคงที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
 
ICEN 416 พิษวิทยาในระบบนิเวศ       4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 312 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม ทั้งท่ีมีและไม่มีชีวิต กระบวนการทางชีวเคมี และ ทางกายภาพ ที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ กระบวนการ
ป้องกันสารพิษ กลุ่มสิ่งมีชีวิต สังคม ระบบนิเวศ และ วิวัฒนาการในการศึกษาความเป็นพิษของระบบนิเวศ      
การประเมินและวัดระดับผลกระทบของสารพิษท่ีมีต่อระบบนิเวศ ตัวอย่างการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 
ICEN 421 การบาบัดน้ าและน้ าเสีย        4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม I 
หลักการของเทคโนโลยีบาบัดน้ า การเติมอากาศ การปรับพีเอชของน้ า การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน
และการกรองน้ า การแลกเปลี่ยนไอออนและการดูดซึม กระบวนการใช้เยื่อ และการฆ่าเชื้อโรค ความรู้พื้นฐานของ



น้ าประปา แหล่งน้ าดิบ ลักษณะเฉพาะ การตรวจสอบคุณภาพ เทคโนโลยีน้ าประปา แหล่งป้อนน้ า ระบบจ่าย 
ปริมาณของน้ า และการออกแบบความจุของน้ าประปา ลักษณะเฉพาะของน้ าเสีย การคาดคะเนปริมาณน้ าเสีย 
ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย การออกแบบพ้ืนฐานของโรงบ าบัดน้ าเสีย การน าน้ าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ 
 
ICEN 422 การจัดการขยะและของเสียอันตราย      4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม I 
หลักการในการจัดการ แหล่งก าเนิด ชนิดและองค์ประกอบของมูลฝอยและของเสียอันตรายรวมทั้งของเสียติดเชื้อ 
และสารกัมมันตภาพรังสี การผลิตและการพยากรณ์ปริมาณของมูลฝอยการเก็บกัก เก็บขน และขนส่ง การแปร
สภาพ การก าจัดมูลฝอยและของเสียอันตรายด้วยวิธีทาง  กายภาพ เคมี และ ชีวภาพ การน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ การฟ้ืนฟูสภาพ 
 
ICEN 431 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อมเมือง    4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 331 การใช้ประโยชน์ที่ดินและท่ีดินเสื่อมโทรม 
แนวความคิดพ้ืนฐาน องค์ประกอบและกระบวนการในการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจ าแนกปัจจัยควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนและกระบวนการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ การใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและกฎระเบียบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการและควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
ICEN 432 ภูมิสันฐานวิทยาโลก        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ลักษณะทางสัณฐานของผิวโลก สัณฐานใต้ทะเล ประเภทและกระบวนการธรณีสัณฐาน มวลเลื่อน กษัยการและ
การพัดพา พลังงานแปรรูปภายในและกระบวนการภายนอกโลก กิจกรรมของสิ่งมีชีวิตและภูมิกาเนิดสัณฐาน 
 
ICEN 441 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการท างาน การประเมินด้านสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการ
ท างาน การควบคุมโรคอันเนื่องมาจากการท างาน การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีปฏิบัติการ
ประกอบ 
 
ICEN 460 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การปรับใช้หลักการพ้ืนฐานของนิเวศวิทยากับการท่องเที่ยว  กิจกรรมพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ใช้ในการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร ธรรมชาติ และการท่องเที่ยว การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     



แหล่งวัฒนธรรม และวิถีในการด ารงชีวิตของกลุ่มชนโดยเฉพาะในเขตชนบท เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและบริเวณส่วน
อ่ืนๆ ของป่าไม ้ภูเขา ชายหาดและเกาะเพ่ือการใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
ICEN 461 การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา      4  
วิชาบังคับก่อน: - 
สถานการณ์ด้านพลังงานของโลก นโยบายและกลยุทธ์ด้านพลังงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ ทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้และความต้องการพลังงานของสังคม การอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน ระบบการจัดการพลังงานแบบบูรณาการ มีปฏิบัติการประกอบ 
 
ICEN 462 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง       4  
วิชาบังคับก่อน: - 
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล การบรรยายลักษณะที่มีลักษณะพิเศษ การใช้ประโยชน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลผลกระทบที่มีต่อระบบ
นิเวศชายฝั่ง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง หลักการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
 
ICEN 464 ทรัพยากรน้ า         4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของวัฏจักรของน้ า รวมถึงวิธีการเก็บวัด การค านวณ การประเมิน การพิจารณา
ก าหนดในแต่ละพ้ืนที่ ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ า กรอบการท างานการวางแผน  การออกแบบเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบที่ส าคัญ สะดวกและเก่ียวข้องกับการน าน้ ามาใช้ประโยชน์ พ้ืนฐานการจัดการทรัพยากรน้ า  
 
ICEN 465 ระเบียบวิธีศึกษาความคงเหลือและขีดต่ าสุดของทรัพยากร   4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 331 การใช้ประโยชน์ที่ดินและท่ีดินเสื่อมโทรม 
เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการส ารวจทรัพยากร เช่น การส ารวจด้านธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา อุทกวิทยา ระบบ
นิเวศทางน้ าและทางบก ได้แก่ พ้ืนที่ชุ่มน้ า พืชพรรณ สัตว์ป่าเป็นต้น บูรณาการแนวคิดและวิธีการ มีปฏิบัติการ
ประกอบ 
 
ICEN 466 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม       4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 241 มลพิษสิ่งแวดล้อม I 
หลักการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) การพัฒนาและการจัด ทานโยบายสิ่งแวดล้อม การวางแผน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การน าไปปฏิบัติ การตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไข การทบทวนการจัดการ        
การตรวจสอบระบบการจัดการ  
 
 
 



ICEN 467 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการ    4  
วิชาบังคับก่อน: ICEN 312 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
แนวความคิดในการประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ความเสี่ยงต่อนิเวศวิทยา        
ความเสี่ยงจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งของความเสี่ยง กลไกในการควบคุมขั้นปฐมภูมิ การเคลื่อนย้ายและ 
กลไกในการควบคุมขั้นทุติยภูมิ เป้าหมาย การประเมินการเปิดรับ การตัดสินใจความเสี่ยงและการจัดการความ
เสี่ยงการท าระบบบัญชีรายชื่อ ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 468 นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม      4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐและกระบวนการตัดสินใจของ รัฐในประเด็นสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน
การศึกษาและการวิจัยด้าน สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า แง่มุมทางกฎหมายด้านการ ป้องกัน
สิ่งแวดล้อม ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ บทบาทของกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ICEN 469 การอนุรักษ์มรดก        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
การแนะน าสู่เนื้อหาสาระของมรดก มรดกทางวัฒนธรรม มรดกธรรมชาติ และมรดกที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน 
ลักษณะการกระจายของแหล่งมรดกโลกต่างๆ ทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค แหล่งมรดกในเอเซีย คุณค่าและ
บทบาทของแหล่งมรดก ปัจจัยที่เป็นภัยต่อแหล่งมรดก การสูญเสียและการเสื่อมสภาพของแหล่งมรดก การใช้
แหล่งมรดกอย่างฉลาด การซ่อมแซมแหล่งมรดก กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ การอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก 
UNESCO กับบทบาทที่เก่ียวกับแหล่งมรดกของโลก การอนุรักษ์และการจัดการ 
 
ICEN 483 การวางแผนกายภาพและสิ่งแวดล้อม      4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ทฤษฎีการวางแผนกายภาพในชุมชนและส่วนภูมิภาค การตั้งถิ่นฐานของชุมชนและกระบวนการพัฒนาชุมชน   
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบนพ้ืนฐานปัจจัยทางกายภาพ  ศักยภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ และข้อมูลที่เหมาะสมโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์และการวางแผนระหว่าง
เมืองและพ้ืนที่ชนบทในรูปแบบของนิเวศวิทยา การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองและพ้ืนที่ชนบทบนพ้ืนฐานของ
ศักยภาพและแผนพัฒนา การส ารวจและการวางแผนเชิงบูรณาการ 
 
ICEN 484 การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยพิบัติที่
เปลี่ยนแปลงไป          4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
อนาคต มาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิธีการค านวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วน



ต่างๆ แนวทางและวิธีการปรับตัวต่อภัยพิบัติจากปัจจัยต่างๆ วิธีการย่อส่วนข้อมูลภูมิอากาศโลก เพ่ือน าผลมา
วิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบของภัยพิบัติเชิงพ้ืนที่ในอนาคต 
 
ICEN 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      2  
วิชาบังคับก่อน: - 
น าเสนอและอภิปรายในเรื่องงานวิจัย หรือหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการแก้ปัญหาที่ขัดแย้ง 
การค้าและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน จริยธรรมสิ่งแวดล้อมการสื่อสารสาธารณะ การกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น เป็นต้น 
 
ICEN 492 ทัศนศึกษาภาคสนามด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา     2  
วิชาบังคับก่อน: - 
การศึกษาในสถานที่จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีการป้องกัน และลดปริมาณปัญหามลพิษในอุตสาหกรรมหลากชนิด 
และในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ วิธีการในการจัดการแหล่งทรัพยากรทั้งในระดับภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรและกรณีศึกษา 
 
ICEN 496 โครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     6  
วิชาบังคับก่อน: - 
การศึกษาวิจัยอิสระในสาขาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา             
การวางแผนและการท างานวิจัยที่ดี การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผลวิจัย การเขียนผลงานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และการน าเสนอผลงาน 
 
ICMA 151 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100 คณิตศาสตร์รากฐาน 
ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ฟังก์ชันการแจกแจง ค่าคาดหวัง     
ตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าอย่างดี การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา      2  
วิชาบังคับก่อน: ICMA 151 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ๑ 
ซอฟต์แวร์เชิงสถิติ ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยเชิงเส้น สถิตไร้พารามิเตอร์ 
 
 
 
 
 



ICPY 101 ฟิสิกส์ ๑         4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ระบบการวัด หน่วย และมิติ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ค าอธิบาย กฎของนิวตันการท างาน พลังงาน
จลน์ พลังงานศักย์ การอนุรักษ์พลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้น และกฎการรักษาสภาวะของมัน ความสมดุลและความ
ยืดหยุ่น การเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ การเคลื่อนที่ของคลื่นในมิติเดียว 
 
ICSC 302 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเสนอผลงาน      4  
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา, ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา 
วิธีทางวิทยาศาสตร์ของการค้นพบการตั้งสมมุติฐานและการทดสอบการแปลผลแบบแผนที่ถูกต้องการเสนอ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณชนหรือในที่ประชุมวิชาการ  ปฏิบัติการได้แก่การร่วมสัมมนาทาง
วิทยาศาสตร์และการเสนอผลงานวิจัยในห้องเรียน 



หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร  

ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และส่ือและการส่ือสาร) 

ICID 100 Freshman Seminar 0  

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจดัการเวลา แผนการศึกษา  การปรับตัวในการใชชีวิตในรั้ว

วิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย 

 

ICMA 100 คณิตศาสตรรากฐาน  0  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

นิพจนและสมการ ฟงกชันเชิงเสน พหุนามและฟงกชันไมเชิงเสน ฟงกชันกรณฑและฟงกชันตรรกยะ การวิเคราะหขอมลู 

 

ICME 100 ทักษะแหลงความรูภาษาอังกฤษ 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ  

หลักสตูรเตรียมความพรอมนักศึกษาในการอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหมีระดับเหมาะสมตอการเขาศึกษา

รายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ตอไป 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร  

ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และส่ือและการส่ือสาร) 

กลุมวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ICGC 101 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ หรือ ICME 100  

การแนะนําถึงกระบวนการเขียนเชิงวิชาการผานการพัฒนาการวิจารณของนักเขียน ผานการพิจารณาโครงสรางและกลวิธีทาง

วาทศิลป  มุงเนนกลยุทธในการใชและรวบรวมแหลงขอมูลวิจัย วิธีการเขียนเรียงความท่ีมโีครงสรางท่ีสมบูรณตามหัวขอท่ี

เก่ียวของกับโลกในปจจุบัน 

 

ICGC 102 การเขียนเชงิวิชาการและการวิจัย ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 101  

การรวมทักษะในการวิจัยทางวิชาการและการเขียนเพ่ือวิเคราะหและสรางองคประกอบท่ีโนมนาวใจ เทคนิคในการระบุจดุแข็ง

และจุดออนในการโตเถียง การพัฒนาความรูและความเขาใจเก่ียวกับประเด็นปญหาระดับโลกของผูเรียนผานงานเรียงความและ

งานวารสารท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ICGC 103 การพูดในท่ีสาธารณะ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 102  

พ้ืนฐานของทักษะท่ีสําคัญสําหรับการพูดในท่ีสาธารณะอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพผานลําดบัข้ันตอนของสุนทรพจนท่ีเตรียม

ไวและแบบเฉพาะหนา การแนะนําและการใชเทคนิคในการช้ีแจง / ชักชวนผูชม การใชการเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ 

และ ๒ เพ่ือสรางและนําเสนอสุนทรพจนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 



ICGC 111 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ (ระดับสูง) 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ 

ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัตเิพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางสรรคและการบรรยายของผูเรียน เนนการพัฒนาการนําเสนอของ

ผูเขียนผานรูปแบบประโยค โครงสรางและศาสตรโวหาร กลวิธีในการใชและบูรณาการแหลงขอมลูท่ีไดรับสาํหรับการวิจัย

นําเสนอโดยการอธิบาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอตกลงในการเขียน 

 

ICGC 112 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๒ (ระดับสูง) 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 111  

มุงเนนการเรียนรูในระดับสูงและทักษะการนําเสนอในรูปแบบการอาน การเขียน และการพูดในท่ีสาธารณะสําหรับผูเช่ียวชาญ

ในการใชภาษาอังกฤษหรือใกลเคยีง การใชกลยุทธข้ันสูงเพ่ือใชประโยชนจากการวิจัยและการโตคารม การใชทักษะข้ันสูงในการ

คิดเชิงวิพากษและความรูเก่ียวกับวาทศิลปผานการอภิปรายในช้ันเรยีนและการเขียนและการพูด 

 

ICGC 201 สํารวจความเปนจริงของโลก 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การสํารวจและวิเคราะหเน้ือหาสําคัญเก่ียวกับบทกวี วรรณกรรม และเอกสารทางกฎหมายเพ่ือใหเขาใจถึงความซับซอนและ

ความทาทายของโลกท่ีเราอาศัย กระตุนผูเรยีนพิจารณาคานิยม สิทธิมนุษยชน และรัฐบาล อภิปรายในช้ันเรียน การเขียน

บันทึก และการนําเสนอผลงานเพ่ือแสดงใหเห็นวาผูเรยีนสามารถมสีวนรวมในการปรับปรุงสังคมไดอยางไร 

 

ICGC 202 วรรณคดีวิจารณ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาวรรณกรรมท่ีคดัเลือกมา การสํารวจวรรณคดีท่ีบอกถึงความรูสึกของเราเก่ียวกับโลกโดยการคิดวิเคราะหและ

วิจารณญาณ การวิเคราะหเรื่องสัน้ บทกวี และละคร มีการพัฒนากลยุทธเพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงรูปแบบวรรณกรรมท่ี

หลากหลาย 

 

ICGC 203 ศิลปะการประพันธ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาวิเคราะหนวนิยาย บทกวี ละคร และการผลิตสื่อผานการอาน สุนทรพจน และภาพยนตร การเปรยีบเทียบการเขียน

ในแนวตางๆ การสรางผลงานคุณภาพท่ีสามารถเผยแพรไดโดยพิจารณาจากผูชมและประเภท 

 

ICGC 204 การสื่อสารดวยวาจาขั้นสูง 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

ทฤษฎีการโนมนาวใจ เทคนิคเชิงอวัจนภาษาและการควบคมุการใชเสียงสําหรับผูประกาศข้ันสูง กลยุทธในการพัฒนาระบบ

ควบคุมเสยีงและการแสดงออกระดับสูง กิจกรรมไดแก การอภิปรายโตวาที กลยุทธการขายและนําเสนอ การพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกอยางมั่นใจในความหลากหลายของสภาพแวดลอมทางวิชาการและวิชาชีพผาน

สุนทรพจนแบบท้ังท่ีไดรางเตรียมไวมากอนและแบบเฉพาะหนา 

 

ICGC 205 ภาษาศาสตร 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาเก่ียวกับลักษณะและองคประกอบภาษาของมนุษย การใหความสําคัญเชิงอํานาจและความซับซอนของภาษา อิทธิพล

ของภาษาท่ีมีตอการปฏสิัมพันธ และการมีสวนรวมในการทําความเขาใจ การสํารวจคําจํากัดความและการประยุกตใช

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตรและหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 



ICGC 206 จากวรรณกรรมสูภาพยนตร 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การนําเสนอดานเทคนิคในการแปลวรรณกรรมสูภาพยนตร การสํารวจการมีปฏสิัมพันธระหวางวรรณคดีกับภาพยนตรผานการ

วิเคราะหเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและภาพยนตร ความทาทายของการผสมผสานสื่อท้ังสองเขาดวยกัน 

 

ICGC 207 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีใชภาษาอังกฤษ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การถายทอดการศึกษาและการเลง็เห็นคุณคาของวรรณคดียุคอาณานิคม การใชตัวอยางจากวรรณคดี ดนตรี และภาพยนตร

เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเขาใจอิทธิพลในมุมมองแบบใหม  การประเมินผลผานการตัดสินคดีแบบจําลอง 

การอภิปรายโตวาที บทละคร งานนําเสนอผลงาน การอานบันทึก และการเขียนเรียงความ 

 

ICGC 208 ภาษากับวัฒนธรรม 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพิจารณาความเช่ือมโยงระหวางภาษาและวัฒนธรรม การใชเน้ือหาและการอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือใหความสําคญักับการทํา

ความเขาใจความเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมและภาษา เขียนผลงานวิจัยในหัวขอตางๆ 

 

ICGC 209 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแตจุดเริ่มตน การสาธิตผานขอความ ภาพยนตร และสื่อ ถึงการเติบโตและการแพรกระจายของ

ภาษาอังกฤษ การแนะนําวิธีการทําความเขาใจถึงความเปนมาทางภาษาศาสตรอันหลากหลายของภาษาอังกฤษ 

 

ICGC 210 การเรียนรูภาษาแรกและภาษาท่ีสอง 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพัฒนาความเขาใจของผูเรียนดานวิธีการท่ีเด็กเล็กเรียนรูภาษาแรก การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางกับการเรียนรู

ภาษาท่ีสอง ทฤษฎีการพัฒนาภาษาจากพฤติกรรมนิยมไปสูแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการเรยีนรูและแนวความคิดเชิงหนาท่ี

ตางๆ ศึกษาผลกระทบของทฤษฎดีังกลาว 

 

ICGC 211 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ก: กวีนิพนธ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษากวีนิพนธในเชิงลึก ไดแก สัมผสั ฉันทลักษณ แกน การเรยีกรองของชาติพันธุในประวัติศาสตร การประเมินบทกวี

นิพนธประเภทตางๆ ผานการอภปิราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยในภาคการศึกษา 

 

ICGC 212 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ข: เร่ืองสั้นและนวนิยาย 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาองคประกอบของเรื่องแตงจากเรื่องสั้นและนวนิยายผานการประชุมเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเก่ียวกับตัวละคร บท

สนทนา โครงเรื่อง และบรรยากาศ การอภิปรายในช้ันเรียนซึ่งวิเคราะหถึงผลกระทบของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและ

สังคมในประเด็นท่ีเลือก 

 

 

 

 



ICGC 213 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ค: ละครเวที 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาแนวทางเพ่ือเขาใจและเขาถึงละครเวที โดยการอาน ดูการแสดง และวิเคราะหศลิปะการแสดง การจดัฉากและการ

ผลิตละคร อานบทความ และกิจกรรมปฏิบัติการดานการละคร เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการแสดงผลงานสดุทายของ

ผูเรยีน 

 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

• Scientific and Environmental Literacy 

ICGN 101 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

กราฟและเครือขาย กําหนดการเชิงเสน ปญหาการขนสง ทฤษฎีเกม 

 

ICGN 102 คณิตศาสตรจําเปน 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

จํานวนจริง นิพจนเชิงพีชคณิต รอยละ อัตราสวน สัดสวน ฟงกชันเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน 

 

ICGN 103 สถิติจําเปน 4  

วิชาบังคับกอน: ICGN 102  

ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ  ความนาจะเปน และความนาจะเปนเชิงเง่ือนไข  ฟงกชันการแจกแจง  คาคาดหวัง  ตัว

ประมาณคา  การทดสอบสมมตุิฐาน  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน 

 

ICGN 104 คณิตศาสตรและการประยุกตรวมสมัย 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100  

ทบทวนพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึมและเอกซโพเนนเชียล พีชคณิตของเมทริกซ แคลคลูัสเชิงอนุพันธ แคลคูลสัเชิงปฏิยานุพันธ 

 

ICGN 105 นิเวศวิทยาระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ผลกระทบจากมนุษยท่ีมีตอระบบนิเวศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลกระทบของมนุษยตอความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลักการพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากร ปญหาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในปจจุบัน แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICGN 106 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

กิจกรรมของมนุษยและภูมิอากาศ ผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอระบบเก้ือกูลชีวิต มมุมองตอสุขภาพอนามัยของมนุษย

และโรค การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การทุเลาการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ รวมทัศนศึกษาท่ีเปน

ทางเลือกในการเรยีนรู 

 

 

 

 



ICGN 107 เคมีในชีวิตประจําวัน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

อากาศท่ีเราหายใจ ช้ันโอโซน สมบัติของนํ้า กรดดางและสารเคมีในชีวิตประจําวัน พลังงานและเช้ือเพลิง แบตเตอรี่ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา เวชโอสถจากธรรมชาติ โพลีเมอรและพลาสติก โภชนาการในปจจุบัน การดดัแปลงพันธุกรรม นิติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยดีีเอ็นเอ 

 

ICGN 108 วิทยาศาสตรของการปรุงอาหารสําหรับธุรกิจอาหาร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การเปลีย่นแปลงของวัตถุดิบจนเปนผลิตภณัฑอาหารขณะกําลังเตรียม กําลังผานความรอน และระหวางการเก็บรักษา การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีมผีลกระทบตออาหาร ทางประสาทสมัผสั ทางดานความปลอดภัยของอาหารและดานคุณคาทาง

โภชนาการ และกฎหมายอาหาร ของธุรกิจบริการดานอาหาร และระดับอุตสาหกรรมการผลิต 

 

ICGN 109 อาหารเพ่ือสุขภาพ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประโยชนของอาหารและโภชนาการในมนุษย คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากกระบวนการผลิตและการถนอม

อาหาร วัตถุเจือปนท่ีนิยมใชในกระบวนการผลิตอาหาร สุขภาพและคุณคาทางอาหาร 

 

ICGN 110 โรงปฏิบัติงานนักประดิษฐ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การออกแบบทางกลศาสตร การวาดภาพสามมติิ ความปลอดภัย การเคลื่อนท่ีในหน่ึงและสองมิติ เสียงและการสั่น คุณสมบัติ

ของวัสด ุวงจรไฟฟาเบ้ืองตน การออกแบบวงจร การเช่ือมตอวงจร วงจรควบคุม และการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมระบบ 

 

ICGN 111 ฟสิกสสําหรับผูนําองคกร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พ้ืนฐานความรูทางฟสิกสท่ีมีผลกระทบตอผูคนและสังคมในชีวิตประจําวัน ปริมาณทางกายภาพ กลศาสตรนิวตันและการ

เคลื่อนท่ี พลังงานและความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสงและเสียง และสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

ICGN 112 มองดาว มองเรา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พ้ืนฐานความรูทางดาราศาสตรฟสกิส การเรียนรูเอกภพของมนุษยชาติและการพัฒนาความเขาใจจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร โลก พระจันทร และระบบสรุิยะ วงจรชีวิตของดวงดาว กาแล็กซ ีหลุมดํา และการคนควาทางดาราศาสตรใน

ปจจุบัน 

 

ICGN 113 พืช มนุษย และพิษ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสํารวจโลกของพืช วิธีการปลูกพืชและการทําซ้ํา เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชเพ่ือปรับปรุงวิธีการทางการเกษตร พ้ืนฐาน

เก่ียวกับชีววิทยาของพืช ความแตกตางระหวางกลุมพืชหลัก ผลกระทบทางสังคมของการใชพืชและการใชประโยชนจากพืช

ในทางท่ีผิด 

 

 

 



ICGN 114 วิธีการทางวิทยาศาสตรกับสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

องคความรูดานวิทยาศาสตร ข้ันตอนการคนพบทางวิทยาศาสตร การตรวจสอบ ขอจํากัด และการมีอิทธิพลในหลากหลาย

สาขาวิชา การวิจัยดานจริยธรรมกับมนุษยและสัตว การวิเคราะหแบบมีวิจารณญาณตามหลักวิทยาศาสตรในปจจุบัน ความรู

ดานวงจรชีวิต การสรางตนแบบทางวิทยาศาสตร 

 

ICGN 115 วิวัฒนาการมนุษย ความหลากหลาย และ สุขภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

วิวัฒนาการของมนุษย สังคมไพรเมท ตนกําเนิดของสายพันธุมนุษย ออรเดอรไพรเมท ความแตกตางและความหลากหลาย

ของมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและรางกายมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและสังคมสมัยใหม 

 

● ICT and Digital Literacy  

ICGN 116 การเขาใจขอมูลและการแสดงผลเชิงภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวิเคราะหขอมลูข้ันพ้ืนฐาน บทบาทและตัวอยางการตัดสินใจดวยการใชขอมูล ภูมิทัศนของเทคโนโลยี ชนิดและประเภท

ของขอมูล วิธีสรรหาขอมลูและแหลงท่ีมาของขอมูล รูปแบบมาตรฐานของขอมูลและการจัดเก็บ ข้ันตอนการประมวลผลขอมลู 

ผลสรุปของขอมูล ชนิดของการสื่อสารขอมลูดวยภาพและสญัลักษณ เครื่องมือในการสื่อสารขอมลูดวยภาพและสัญลักษณ 

 

ICGN 117 เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจอิเลก็ทรอนิกสและกลยุทธดิจิทัล 4  

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบโดยรวมของเทคโนโลยีดานองคกรและธุรกิจดิจิทัล ระบบและบริการหลักบนอินเทอรเน็ต เชนการใหบริการ

เว็บไซต การซื้อช่ือโดเมน สื่อสังคม ระบบธุรกรรมการเงิน รูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและยุทธศาสตรดิจิทัล แนวโนมใหม

ทางเทคโนโลยี ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 

 

ICGN 118 อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

อินเทอรเน็ต เครือขายคอมพิวเตอร และเวิลดไวดเว็บในชีวิตประจําวัน การแกไขปญหาท่ีพบบอยของเครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดเล็ก ตระหนักถึงภยัคุกคามท่ีมากับการใชอินเทอรเน็ตและการหลีกเลี่ยงภยัเหลาน้ี เครื่องมือการคนหา ความนาเช่ือถือ

ของขอมูลออนไลน การสื่อสารออนไลนในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอีเมลและสื่อสังคมเพ่ือการสรางแบรนด นิยามของธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส 

 

ICGN 119 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรูเบ้ืองตนดาน

ฮารดแวร และซอฟตแวรท่ีพบในชีวิตประจําวัน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตางๆ  ระบบรักษาความปลอดภัยบน

คอมพิวเตอร และการใชสื่อสารสนเทศในการสื่อสารอยางถูกตองดานจริยธรรม 

 

 

 

 

 



กลุมวิชามนุษยศาสตร 

● Logical and Ethical Literacy 

ICGH 101 เทคโนโลยีชีวภาพจากวิทยาศาสตรสูธุรกิจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาประเด็นทางจรยิธรรมในสาขาการวิจยั การทดลอง และการรักษาทางการแพทย เทคโนโลยชีีวภาพซึ่งนําเอาความรู

ทางดานตางๆของวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต หรือช้ินสวนของสิ่งมีชีวิต การทดลองทางพันธุกรรม อายสุิทธิบัตร 

คลังหรือธนาคารท่ีทําหนาท่ีรับฝาก เก็บรักษาและดูแลเช้ือพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ การทดลองกับมนุษยและ

สัตว การกอการรายชีวภาพ อาวุธทางชีวภาพ กฎหมายเก่ียวกับอาวุธ การสํารวจทางชีวภาพ การตั้งราคายาเวชภณัฑ อนาคต

ของมนุษยและแนวคิดหลังมนุษยนิยม 

 

ICGH 102 ขอเสนอและการทดลองความคิดท่ีโดงดังในแวดวงปรัชญา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาความเคลื่อนไหวของขอเสนอทางปรัชญาท่ีโดดเดนในแวดวงปรัชญาตั้งแตอุปมาอุปมยัเรื่องถํ้าของเพลโต จนถึง

ปญหาหองจีนของเซิรลและอ่ืนๆ การปรับใชของกระบวนทัศนความคิดทางปรัชญามาสูคาํถามทางการเมืองและวิทยาศาสตร

ของปจจุบัน 

 

ICGH 103 ตรรกวิทยา การวิเคราะห และการคิดวิพากษวิจารณ: การอางเหตุผลท่ีดีและไมดี 4  

วิชาบังคับกอน: - 

เครื่องมือพ้ืนฐานอยางเปนทางการตั้งแตตรรกะท่ีวาดวยประพจนจนถึงตรรกะท่ีวาดวยภาคขยาย โครงสรางตรรกะของการ

อางเหตุผลท่ีใชในบริบทของชีวิตประจําวัน  การวิเคราะหจุดเดนและจุดดอย ตรรกะวิบัติท่ีพบบอยในการใหเหตุผล รวมถึงการ

ใหเหตุผลเก่ียวกับการกําหนดความเปนไปได การคิดคนการอางเหตุผลท่ีดีโดยใชหลักการของการใหเหตุผลอยางไมเปน

ทางการ 

 

ICGH 104 เหตุผลเชิงจริยธรรม: เราจะรูไดอยางไรวาอะไรดี 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การพิจารณาและคนควาผลงานดานปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตร เพ่ือทําความเขาใจคุณคาเชิงจริยธรรม เรียนรูโดยปฏิบัติ

จริงในการสรางองคความรูและวิเคราะหการใหเหตุผลทางจริยธรรมเก่ียวกับประเด็นสําคญัในจริยศาสตรประยุกต 

 

ICGH 105 เทคโนโลยี ปรัชญา และมนุษยชาติ: เราอยูท่ีไหน ณ จุดนี ้ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การตรวจสอบ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท่ัวโลกและผลกระทบตอชีวิตมนุษยและความคิด เนนดาน

เกษตรกรรม การพิมพ นาฬิกากลจักร เลนสขยาย ยาปฏิชีวนะ ไฟฟา เครื่องจักรไอนํ้าและเครื่องยนตสันดาป และ

ทรานซิสเตอร 

 

ICGH 106 กรีก: เบาหลอมแหงอารยธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การแนะนําภาพรวมของปรัชญาและแนวคิดกรีกโบราณและอิทธิพลตออารยธรรมรวมสมัย ทฤษฎีเก่ียวกับความรู การแพร

ขาวสาร ความจริง ศิลปะ จิตวิทยา ความสุข ความยตุิธรรม และประชาธิปไตย 

 

 

 



● Arts and Media Literacy 

ICGH 107 ศิลปะรวมสมัยและทัศนวัฒนธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นสําคญัท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคม สื่อชนิดใหมในงานศิลปะยุคปจจุบัน การวิเคราะหภาพบริบททางสังคมและ

ประวัติศาสตรของศิลปะรวมสมัย การคิดเชิงสรางสรรค ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอ โลกทัศนวัฒนธรรม การสืบหาความจริง

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกวางข้ึนเรื่องท่ีเก่ียวของกับอุดมการณ เพศ เช้ือชาติ และความเปนชาติพันธุ 

 

ICGH 108 การวาดเสนจินตภาพดวยเทคนิคตางๆ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวาดเสนดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย การวาดเสนเพ่ือการสรางสรรค เพ่ือแสดงตัวอยาง อธิบาย จดัองคประกอบ 

เปรียบเทียบ หาความลงตัว นิยามใหม การวาดเสนจากสิ่งมีชีวิต สรรีะมนุษย พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด 

การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบและศิลปะดวยการทดลอง การสํารวจ การ

ประยุกต เทคนิคการใชวัสดุท่ีหลากหลายในการวาดเสน สัดสวน ทาทาง เสนโคง นํ้าหนัก การจัดองคประกอบเพ่ือสื่อ

ความหมาย วิเคราะหศิลปนรวมสมัย การประเมินและการแสดงออกเฉพาะตน 

 

ICGH 109 ความคิดสรางสรรคเพ่ือศิลปะและการออกแบบ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การผสมผสานประสบการณการลงมือปฏิบัติจริงดวยการสาธิต การบรรยายใหความรูและการอภิปราย พัฒนาความคิด

สรางสรรคและเพ่ิมความมั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลท่ีมีมมุมองเฉพาะตัว สํารวจความหลากหลายของสื่อดานศิลปะและการ

ออกแบบ ทําความเขาใจองคประกอบของภาษาภาพ ประยุกตกระบวนการคิดและการคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะการตอบ

คําถามแบบอัตนัยรายบุคคล 

 

ICGH 110 การวาดภาพศิลปะเพ่ือสื่อความคิดและจินตนาการ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบ

และศิลปะ การทําเครื่องหมาย การสังเกต การวิเคราะห บันทึก การวาดภาพโดยใชสิ่งของท่ีมีอยูรอบตวั การฝกปฏิบัติ การ

ประยุกต เทคนิคการวาดเสนดวยดินสอ รูปราง รูปทรง มุมมอง เสน การแรเงา การใหนํ้าหนัก ความหยาบและความละเอียด

ของภาพการจัดองคประกอบภาพ การวาดภาพโดยการสังเกตสรีระและสิ่งของธรรมชาติท่ีเสมือนจริง 

 

ICGH 111 การรูเทาทันสื่อ: ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบูรณาการเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อ การผลิตสื่อและจริยธรรมสื่อ การเขาถึง การวิเคราะหการประเมิน การตั้งคําถาม และ

การผลิตขอความสื่อ นัยทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของสื่อ การใชสิ่งท่ีแสดงเปนตัวอยางในสื่อ สื่อในฐานะเครื่องมือ

ทางเศรษฐกิจเชิงการเมืองสุนทรียศาสตรของสื่อ สื่อและอิทธิพลของสื่อ การตอรองความหมายของสื่อของผูรับสาร 

 

ICGH 112 ศาสตรและศิลปแหงการถายภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบูรณาการความสามารถในการแปลความขอมูลขาวสารท่ีเปนภาพหรือสิ่งท่ีมองเห็น เทคนิคการถายภาพ และจริยศาสตร 

การวิเคราะห การประเมิน และการกดถายภาพในชวงเวลาท่ีเหมาะสม สุนทรยีภาพของการมอง การเลาเรื่องราวดวยภาพและ

เทคนิคการสรางคําบรรยายภาพ ชวงเวลาท่ีตัดสินใจถายภาพ การมอิีทธิพลตอผูรับสาร การเพ่ิมความเช่ือมโยงกับผูรบัสาร 

การเผยแพรผลงานอยางถูกหลักจริยธรรม และการเผยแพรภาพถาย 



 

ICGH 113 ภาพเคลื่อนไหว: ประวัติศาสตรภาพยนตร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสืบคนภาพยนตรยุโรป อเมริกัน และเอเชียในดานศิลปะ ปรัชญา การวิพากษสังคม และการโฆษณาชวนเช่ือ ไมเพียง

มุงเนนดานเทคนิค รูปแบบ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทาน้ัน แตยังมุงเนนเรื่องการตีความ การเปรียบเทียบ และการ

วิพากษวิจารณดวย 

 

ICGH 114 เสียงแหงดนตรี: รูปแบบ อารมณ และความหมาย  4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพิจารณาและคนควาการแสดงออกทางดนตรีและการวิเคราะหแรงผลักดันในการสื่อสารโดยศึกษาจากงานวิจัยรวมสมัย 

ตัวอยางรูปแบบของดนตรีอันหลากหลายโดยมุงเนนไปท่ีดนตรีคลาสสิก 

 

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

● German 

ICGL 101 ภาษาเยอรมันระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาเยอรมัน ขอมลูสวนตัว ตัวเลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอราคา แสดง

ความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ มาตราวัด-ช่ังตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสรางประโยค เพศ

ของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 

 

ICGL 102 ภาษาเยอรมันระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 101  

สั่งและจายคาอาหารในรานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มท่ีช่ืนชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อานแผนท่ี ลักษณะของงานท่ี

ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คาํถามท่ีตอบวาใช/ไมใช รูปแบบคําสั่ง กริยาประสม บุพบทท่ีใชกับกรรมรอง 

กริยามาลา กริยาชวย (๑) วงเล็บท่ีใชในประโยคภาษาเยอรมัน 

 

ICGL 103 ภาษาเยอรมันระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 102  

ปญหาและการแนะนําดานสุขภาพ รูปแบบการใชชีวิตท่ีดีและไมดีตอสุขภาพ เหตุการณและอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง 

ประวัตสิวนตัวโดยยอ (CV) คําแสดงความเปนเจาของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ ตัวเช่ือมกริยาชวย (๒) 

 

● Japanese 

ICGL 111 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (ประโยคท่ีลงทายดวยคํานาม คําเสรมิ นิยมสรรพนาม ประโยคท่ี

ลงทายดวยกรยิา กาลอดตีและไมใชกาลอดีต) การใชคําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องสวนบุคคล (ของตนเองและ

คนอ่ืน) บรรยายเก่ียวกับประเทศญี่ปุน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็น

ดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

 



ICGL 112 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 111  

อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ คํา)  หลักไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (คําเสริม กริยาท่ีเก่ียวกับการใหและการรับ ประโยคท่ีลง

ทายดวยคําคณุศัพท na ประโยคท่ีลงทายดวยคําคณุศัพท i กาลอดตีและไมใชกาลอดตี และลักษณะนาม) การใชคําศัพท

พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับเรือ่งชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงความคิดเห็นอยางงายๆ 

บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจาํวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 113 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112  

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

ประโยคอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใชประโยคสนทนาอยางปกติธรรมดาและอยางสุภาพ คําเสริม) การใชคําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐาน

เก่ียวกับหัวขอตางๆ  การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคลและกิจกรรมตางๆ  การ

เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● French 

ICGL 121 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

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

สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศท่ีใชภาษาฝรั่งเศส ออกแบบงาน

เขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิง่ท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง  การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 122 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 121  

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคณุศัพทบอกเพศ สถานท่ีและความเห็น คําบุพบทเชิงซอน 

คําถามเชิงซอน) คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวิตประจาํวัน (ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบ

งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 123 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112  

ไวยากรณภาษาฝรั่งเศสท่ีซับซอนมากข้ึน (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคณุศัพทบอกเพศ สถานท่ีและขอตกลง คําบุพบท

เชิงซอน คําถามและอดตีกาล) การใชคําศัพทท่ีซับซอนมากข้ึน สนทนาเก่ียวกับหัวขอชีวิตประจาํวันท่ียาวข้ึน (ในประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคดิเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● Chinese 

ICGL 131 ภาษาจีนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) หลักเกณฑการเขียนภาษาจีน อักษรจนี ๑๐๐ คํา ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม 

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



สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องราวสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) บรรยายเก่ียวกับประเทศจีน ออกแบบงานเขียนใน

ภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 132 ภาษาจีนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 131  

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) ระบบการเขียนภาษาจีน ตัวอักษรจีน ๑๐๐ คํา หลักไวยากรณพ้ืนฐาน (ปฤจฉาสรรพนาม

ลักษณะนาม  คําชวยและวลี  “de” กริยาวิเศษณ โครงสรางประโยคแสดงการตอเน่ืองของการกระทํา การซ้ําคํากรยิา)  

คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย การแสดงความคดิเห็นอยาง

งายๆ บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 133 ภาษาจีนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 132  

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

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

คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานในหัวขอตางๆ ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเหน็ บอกทิศทาง บรรยาย

ถึงความสามารถของตนเองและผูอ่ืนได การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● Spanish 

ICGL 141 ภาษาสเปนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยาปจจุบันกาล เพศ จํานวน คําคณุศัพท คําบุพบท) การใชคําศัพท 

สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศท่ีใชภาษาสเปน ออกแบบ

งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 142 ภาษาสเปนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 141 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยากาลปจจุบัน กริยาแสดงผลยอนกลับ เพศ จาํนวน คําคุณศัพท คําบุพ

บท) การใชคําศัพท พ้ืนฐาน สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศ

ท่ีใชภาษาสเปน ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ ความเห็นดวยและการตกลง พูด

เก่ียวกับชีวิตประจาํวัน 

 

ICGL 143 ภาษาสเปนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 142  

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

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

 

● Thai 

ICGL 160 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนําตัวเอง การถามทาง การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการซื้อของ

และตอรองราคา และในขณะเดียวกันก็เพ่ือสรางความเขาใจในหัวขอท่ีกําหนดเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน 



 

ICGL 161 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักษะการฟงและพูดเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี การแนะนําตัว การสั่งอาหารและเครื่องดื่มเบ้ืองตน สถานท่ี ทิศทาง ยานพาหนะ 

การซื้อตั๋ว เสื้อผา สี ขนาด การตอรองราคา การนับเลขและใชลักษณะนาม การอานและการเขียนพยญัชนะไทย สระท่ีเขียน

ตามหลัง กอนหนา เหนือ หรือใตพยัญชนะ เลขไทย คําเปนและคําตาย 

 

ICGL 162 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 161  

การฟงและการพูดเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี ตารางการใชชีวิต การนัดหมาย กิจกรรมท่ีช่ืนชอบ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม และของ

หวานโดยมีคําขอพิเศษ การนําเสนอแผนกิจกรรมสําหรับการปดภาคเรียน ทักษะการอานและการเขียนตอเน่ืองจากวิชา

ภาษาไทยระดับตน ๑ คําควบกล้ํา การใชวรรณยุกต คําท่ีสะกดโดยใชกฎเกณฑพิเศษ อานขอความในยอหนาสั้นๆ 

 

ICGL 163 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 162  

สื่อสารในสี่ทักษะเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี การจองหรือเชาท่ีพักอาศัย อาการเจ็บปวยตางๆ และการพบแพทย หัวขอเก่ียวกับ

วันหยุดและงานเทศกาลรื่นเริงตามท่ีกําหนด การนําเสนอหน่ึงจังหวัดในประเทศไทย ทักษะการอานและการเขียนตอเน่ืองจาก

วิชาภาษาไทยระดับตน ๒ เขียนยอหนาขนาดสั้น และอานขอเขียนท่ีมีความยาวตามหัวขอเรื่องท่ีกําหนด 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

● Financial, Economic Scientific and Environmental Literacy  

ICGS 101 การบัญชีสําหรับเจาของธุรกจิรุนใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดการบัญชีเบ้ืองตน กระบวนการทางการบัญชีเบ้ืองตนสําหรบัวิสาหกิจขนาดยอม   การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห

จุดคุมทุน การภาษีอากรธุรกิจ 

 

ICGS 102 ความย่ังยืนทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาบทบาทของธุรกิจในสังคม แนวคิดพ้ืนฐานของความยั่งยนื ธรรมาภบิาลโลก การพัฒนาอยางยั่งยืน ความไมเทาเทียม

ทางสังคมและการรวมสังคม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  การตลาด

เพ่ือสิ่งแวดลอม การทําธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

ICGS 103 เศรษฐศาสตรในธุรกิจยุคใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการดานอุปสงคและอุปทาน, ความยืดหยุน, คาตนทุนโอกาส โครงสรางตลาด กลยุทธดานราคา องคกรธุรกิจพฤติกรรม

ผูบริโภค เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตนและเทคโนโลยี การทํากําไรสูงสดุ องคกรและบริษัท นโยบายภาครัฐ วงจร

ธุรกิจ การตดัสินใจในการจัดการ ความไดเปรียบในการแขงขัน เศรษฐกิจสังคมทางการสื่อสาร นวัตกรรมเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

การแบงปนทางดิจิทัล สังคมผูสูงอายุและสภาพแวดลอมทางธุรกิจแบบไดนามิก 

 

 



ICGS 104 พ้ืนฐานความเปนผูประกอบการ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสรางธุรกิจใหม การจับตลาดใหม การพัฒนาประสิทธิผลขององคกร ทฤษฎีและกรอบความคดิ เรือ่งการเปนผูประกอบการ 

การฝกปฏิบัติดานการสงเสริมและการจัดการธุรกิจเปดใหม วงจรชีวิตของผูประกอบการ การนําแนวความคิดไปปฏิบัติ 

เสนทางของผูประกอบการ การวิเคราะหลูกคา การตลาดแบบบูรณาการ การระดมทุน การปกปองและการจัดการตนทุน การ

จัดการทุนมนุษย ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

ICGS 105 การบริหารการเงินสวนบุคคล 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบริหารการเงินและการลงทุนสวนบุคคล การตั้งเปาหมายและกระบวนการวางแผนการเงิน การวางแผนงบประมาณ การ

อานงบประมาณการเงิน การวางแผนการจดัการภาษี การบรหิารเงินสดและการออม  แผนการลงทุน การลงทุนในตลาดหุน

และกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อบานและยานพาหนะ ประกันชีวิต การปกปองทรัพยสิน และการวางแผนเกษียณอาย ุ

 

ICGS 106 แฟชั่นและสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สวนประกอบทางการออกแบบของแฟช่ัน คําศัพทเฉพาะทางแฟช่ัน แฟช่ันท่ีสะทอนบริบททางเวลาและสถานท่ี แฟช่ันและ

การพัฒนาของศิลปะ แฟช่ันท่ีเปนการแสดงออกทางวัฒนธรรม แฟช่ันท่ีเปนความคิดสรางสรรค แฟช่ันท่ีตองการการยอมรับ

และการสนับสนุนจากลูกคา แฟช่ันและพฤติกรรมของผูบริโภค แฟช่ันและบริโภคนิยม ประเด็นทางจริยธรรมเก่ียวกับแฟช่ัน 

 

ICGS 107 การจัดการประชุมและนิทรรศการ (ไมซ) เบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ การประชุมองคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินคา

และนิทรรศการนานาชาติ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด การบรหิารธุรกิจไมซ การบรหิารจดัการ

สถานท่ีจัดงานระบบโลจิสติกสในอุตสาหกรรมไมซ ผูมสีวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ มาตรฐานตางๆในอุตสาหกรรมไมซ 

จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพไมซ 

 

ICGS 108 สาระการเงิน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นเรื่องการคลังเก่ียวของกับเงิน การตัดสินใจเลือกอยางมีเหตผุล รายรับและพ้ืนฐานสูความสําเร็จ การจดัการดาน

การเงินของปจเจกบุคคล การตลาดและบทบาทของการตลาด ความทาทายชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทางการเงิน

และทักษะการจัดการดานการเงินข้ันพ้ืนฐาน 

 

● Global and Multicultural Literacy  

ICGS 109 ประวัติศาสตรอเมริกาภาพยนตรและชีวิตสมัยใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติความเปนมาของอเมริกาสมัยใหมตั้งแตยุคหลังการปฏริูปจนถึงปจจุบัน การสํารวจประวัติความเปนมาของเศรษฐกิจ

การเมืองสังคมและความสมัพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาในสื่อสมยัใหมเชนศิลปะ ภาพยนตร ความคิดและการเขียน

ท่ีมีอิทธิพล สื่อโทรทัศนและสื่อสังคมออนไลน การทําความเขาใจการคาดการณอํานาจของรัฐผานกลไกตางๆเปนสิ่งสําคญั

สําหรับการพัฒนาสวนบุคคล นักอุตสาหกรรมนวัตกรรมอเมริกัน ปฏริูปกาวหนา สงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ยุคยี่สิบรุงเรือง ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ การโดดเดี่ยวในชวงระหวางสงครามโลก อิสรภาพสตรี สงครามโลกครั้งท่ีสอง สงครามเย็น สงคราม



เวียดนาม ความตึงเครียดทางเช้ือชาติ การบริหารจัดการรัฐบาลประธานาธิบดีบุช โอบามา ทรัมปและนโยบายการตางประเทศ

ของสหรัฐฯ ในอนาคต 

 

ICGS 110 การพัฒนาและความขัดแยง 4  

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาทางการเมอืงและเศรษฐกิจ นโยบาย ลําดับความสําคญัดานการผลิตและการลงทุน และผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน เหตผุลท่ีหลายประเทศประสบปญหาความลมเหลวในการพัฒนาตั้งแตชวงป 

๑๙๘๐  กับดักการพัฒนาสี่ปจจัยเชนกับดักความขัดแยง กับดักทรัพยากรธรรมชาติ กับดักธรรมาภิบาล และกับดักภูมิประเทศ

ซึ่งไมมีทางออกสูทะเลรวมท้ังมีเพ่ือนบานท่ีไมดี แนวทางในการแกไขประเทศในเชิงบวก การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ซึ่งถูกเพิกเฉยตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมและความยั่งยืนของแนวทางการพัฒนาและเสนทางการเติบโตแบบ

ดั้งเดิมท่ีมีอยู 

 

ICGS 111 สํารวจศาสนา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

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

สามกลุม ไดแก ศาสนาท่ีเกิดในอินเดีย จีนและญี่ปุน และ ในตระกูลของอับบราฮัม การพัฒนาทางศาสนารวมสมยั ความ

หลากหลายทางศาสนาในปจจุบัน 

 

ICGS 112 ภูมิศาสตรกิจกรรมมนุษย 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความสัมพันธเชิงลึกระหวางมนุษยและพ้ืนท่ีถูกสรางโดยมนุษย กิจกรรมของมนุษยซึ่งเปนสหวิทยาการจากธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ีมนุษยดาํรงอยู  ความสมัพันธระหวางมนุษยซึ่งนําไปสูความเขาใจตอสภาพแวดลอม

สาธารณูปโภคของทรัพยากร ความสัมพันธระหวางปรากฏการณบนพ้ืนโลกและการกระทําของมนุษย  ความคิดและหลักการ

เชิงภูมิศาสตรในการสํารวจการจดัระเบียบทางสังคมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ICGS 113 ทัศนคติตอประวัติศาสตรไทย 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ตนกําเนิดของคนไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรสืบเน่ืองจนถึงศตวรรษท่ี ๒๐ ตอนปลาย ภมูิภาคตางๆท้ังใกลเคียงและหางไกล

รวมท้ังกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญท่ีนํามาสูความเปนไทยในยุคปจจุบัน การไตรตรองเก่ียวกับเหตุการณ

สําคัญของประวัติศาสตรไทย และวิเคราะหการเขียนถึงประวัติศาสตรไทยในบางชวงบางตอน การประเมินและความเขาใจ

อดีตของประเทศไทยจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ความรูความเขาใจวาประวัติศาสตรน้ันถูกเขียนอยางไร 

 

ICGS 114 อํานาจเงินและพฤติกรรมของรัฐท่ีมีอํานาจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจถึงแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลังความสัมพันธระหวางรัฐเชนการขยายอํานาจ ความมั่งค่ังและศักดิ์ศรีระหวางประเทศ 

เครื่องมือท่ีรัฐใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรวมถึงอุปสรรคตอการตัดสินนโยบาย นโยบายตางประเทศของรัฐมหาอํานาจ

ท่ีมีท่ีน่ังถาวรและมีอํานาจยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ รัฐมหาอํานาจกลางซึ่งรวมถึงประเทศท่ีมี

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง  ประเด็นท่ีสําคัญเชนการติดอาวุธนิวเคลียรในเกาหลีเหนือ สงครามใน

อัฟกานิสถาน การกอตั้งประชาธิปไตยหรือขบวนการกอการรายในประเทศท่ีลมเหลว และการคาโลก รูปแบบและแนวโนม

ของการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐท่ีมีอํานาจในชวงศตวรรษท่ีผานมาเปนรายประเทศและเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืนๆ กรณีศึกษาในการอธิบายการตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองปญหาระหวางประเทศในปจจุบัน 



 

ICGS 115 สังคมวิทยาในโลกสมัยใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สังคมวิทยาเปนหลักสตูรท่ีใชในการอธิบายปรากฏการณในดานสังคม การเมือง และเศษฐกิจ การปฏสิัมพันธและการจดั

ระเบียบทางสังคม ทัศนคติทางสังคมวิทยา หลักการตางๆ และความรูทางสังคมวิทยาในเชิงลึก หัวขอตางๆ ท่ีเช่ือมโยงกับโลก

สมัยใหม ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม กลุมสังคม กระบวนการเรียนรูทางสังคม พฤติกรรมเบ่ียงเบน ครอบครัว ศาสนา ความ

ไมเทาเทียมทางสังคม เพศสภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สื่อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

ICGS 116 อํานาจและการเมือง 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจในเรื่องการเมืองและระบบของการเมืองการปกครองของโลกปจจุบัน ความสัมพันธและการเช่ือมตอกันของ

ความคิดท่ีแตกตาง กระบวนการทางความคิดและความขัดแยงกันในสังคมรวมสมยั การวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง

การปกครอง 

 

ICGS 117 การเอาชนะภาพลกัษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวิเคราะหทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวทางทางจิตวิทยาตอภาพลักษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก ความหมายทาง

อารมณ พฤติกรรม และกระบวนการการรบัรู ผลกระทบของพฤติกรรมท่ีมตีอสังคม ความไมอคติและการนิยามการรับรู 

 

ICGS 118 ทักษะในการปฏิบัติตัวกับผูคนตางวัฒนธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ทักษะในการปฏิบัตติัวกับผูคนตางวัฒนธรรม การสื่อสารขามวัฒนธรรม การเลี้ยงดูบุตรในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ความเขาใจถึง

ผูบริโภคท่ีมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง อารมณและแรงจูงใจขามวัฒนธรรม แนวทางในการปฏิบัติตอความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในท่ีทํางาน 

 

ICGS 119 การเมืองของโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบระหวางรัฐ และการเติบโตของกระบวนทัศนในการเปนรัฐชาต ิ ท่ีเปนพ้ืนฐานการกําหนดนโยบายการตางประเทศและ

การทูต สถาบันและองคกรในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ระบบกลไกทางความสัมพันธระหวางประเทศ ลัทธิอาณานิคม 

ขบวนการการตอตานอาณานิคมและการใหเอกราช กําหนดการของเศรษฐกิจสากลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงครามเย็น

และสิ่งท่ีสืบทอดจากสงครามเย็น การลุกฮือของผูดําเนินนโยบายนอกเหนือจากภาครัฐ สื่อมวลชนสากลและความลื่นไหลของ

ขอมูล ขอโตแยงรวมสมยั 

 

ICGS 120 ความรูเร่ืองโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สภาวะปจจุบันของโลก ขอเท็จจรงิและแนวโนมทางภมูิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ แนวโนมและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ประเทศไทยในสังคมโลก ประเทศ

ไทยมีบทบาทอยางไรตอโลกและในทางกลับกัน 

 

 

 



● Psychological Literacy  

ICGS 121 จิตวิทยาอปกติของเพ่ือนรวมงาน จะแกไขสถานการณอยางไร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความดางพรอยของปญหาทางจติวิทยา ความวิตกกังวลของการถูกนินทาในท่ีทํางานและความมั่นคงในงาน การหลีกเหลี่ยงท่ี

จะรับการดูแลและการปรึกษา ความเอาใจใสของความผิดปกตติางๆ และคิดคนของกลยุทธเพ่ือเสริมสรางท้ังการสื่อสารและ

การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลติภาพท่ีทํางานและความสัมพันธท่ัวไป 

 

ICGS 122 โฆษณาชวนเชื่อ ทฤษฎกีารออกแบบทางเลือก และการตลาด จะตานทานไดอยางไร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาวิทยาศาสตรเบ้ืองหลัง ‘การควบคุมจติใจ’ และการนํามาไปปฏิบัติในสังคม การสํารวจทฤษฎีตอบโตท่ีจริงและเปนไป

ได การวิเคราะหเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางละเอียดของการกดข่ีความอิสระของการเปนมนุษยในวิธีปฏิบัติระดับ

องคกร สังคม การเมืองและเศรษฐศาสตรอยางแนบเนียน 

 

กลุมวิชาพลานามัย 

ICGP 101 แฟลกฟุตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาลูกบอล โดยเนนเทคนิคการเลนเกมท่ีไมมีการปะทะ รวมท้ังการหลบหลีก การขวางปา การรับและการพัฒนา

ระบบการจัดการการทํางานเปนทีม การสื่อสารและการใชเทคนิคท่ีเฉพาะ 

 

ICGP 102 แบดมินตัน 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการแขงขันกีฬาแร็กเกต (แบดมินตัน) โดยเนนเทคนิคกลยทุธการจับไม การเสิรฟ การวางตําแหนงและการ

เคลื่อนไหวท้ังการเลนเกมท้ังแบบเดี่ยวและแบบคูผสม 

 

ICGP 103 บาสเกตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเลนลูกบอลโดยเนนการใสใจในการเลี้ยงลกูบอล การสงลูกบอล การโตตอบ การควบคุมลูกบอล การเลนเกม

และการพัฒนากลยุทธของเกม 

 

ICGP 104 ฟตเนส 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรท่ีครอบคลุมเก่ียวกับเทคนิคการออกกําลังกายอยางนอยหน่ึงเทคนิคหรือหลากหลายเทคนิค: ความแข็งแรง/ความ

ตานทาน คารดโิอ พลัยโอเมตริก กายบริหารแบบยืดเสน การฝกการออกกําลังกายอยางหนัก และการเพาะกาย เพ่ือรักษา

สุขภาพและสุขภาพท่ีด ี

 

ICGP 105 จักรยาน 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรท่ีออกแบบมาเพ่ือสอนการข่ีจักรยานเพ่ือความปลอดภัย การออกกําลังกาย เทคนิคการข่ีจักรยาน ทาทางการสื่อสาร 

ความรูเก่ียวกับอุปกรณและอันตรายสําหรับการข่ีจักรยาน เพ่ือการพักผอนหยอนใจและการเดินทาง 

 

ICGP 106 ดิสคัฟเวอร แดนซ 1  



วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเตนรําของรูปแบบปจจุบันและเทคนิคอยางนอยหน่ึงประเภทหรือหลากหลายประเภท: แอฟริกัน / แจส เตนรํา

ท่ัวโลก / เตนรําละติน การเตนรําการแสดงระดับมืออาชีพ, การเตนรําสมยัใหม ฮิพฮอพ / ฟงก 

 

ICGP 107 กอลฟ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเรยีนรูจากสโมสรท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือพัฒนารปูลักษณ ทาทางในการจับ การแกวง ทาทางยืน และความรู

เก่ียวกับอุปกรณ ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณท่ีถูกตอง 

 

ICGP 108 โยคะ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรซึ่งเนนเรื่องทาทางการทําสมาธิ เทคนิค การเคลื่อนไหว และการหายใจเพ่ือใหไดสภาวะทางจิตใจท่ีด ี

 

ICGP 109 เร่ืองเฉพาะทางการกีฬา 1  

วิชาบังคับกอน: - 

เรียนรูแนวคดิ หลักเกณฑและกลยุทธโดยผานการเคลื่อนไหวตามแบบแผน และโครงสรางการเคลื่อนไหว โดยการเลนกีฬา

หรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี 

 

ICGP 110 วิชาปองกันตัว (การจูโจม) 1  

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาศิลปะการปองกันตัวภายนอก (การจูโจม) เนนการตอสูระยะประชิดทางกายภาพ และการออกกําลังกาย ความแข็งแรง

ของกลามเน้ือ และความตึงของกลามเน้ือ เพ่ิมความเร็ว และพลังงานผานการประสานงานของรางกาย 

 

ICGP 111 วิชาปองกันตัว (การเหว่ียงทุม) 1  

วิชาบังคับกอน: - 

ศิลปะการตอสูภายใน (การเหว่ียงทุม) การเนนเรื่องการจับเวลา การรับรู ความแมนยํา และเทคนิคโดยใชการยกระดับรางกาย

เพ่ือการเหว่ียง การทุมตัว การลงนํ้าหนักขา และกีฬามวยปล้ํา 

 

ICGP 112 ฟุตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเลนลูกบอลโดยเนนการเตรียมพรอม การควบคมุลูกบอล รวมถึงการเลี้ยงลูก การสงลูก การดักลูกบอล การทํา

ประตู การเคลื่อนไหวของลูกบอล การเลนเกมและการพัฒนากลยุทธผานการฝกซอมและการแขงขัน 

 

ICGP 113 ลีลาศ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเตนรําทางสังคมหรือกิจกรรมการออกแบบการเคลือ่นไหวของทาเตน รูปแบบ และขอบังคับจากการเตนรํา

ของระดับนานาชาติ (ตามมาตรฐาน) และการเตนรําแบบละตินระดบันานาชาติ 

 

ICGP 114 วายน้ํา 1  

วิชาบังคับกอน: - 



หลักสูตรกีฬาทางนํ้า ซึ่งเนนเทคนิคการวายนํ้า การหายใจ และความรูเก่ียวกับการพยุงตัว แรงขับเคลื่อนและความปลอดภัย

ทางนํ้า 

 

ICGP 115 เทนนิส 1  

วิชาบังคับกอน: - 

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

ทําคะแนน การฝกซอม การตีบอลในเกมสและการแขงขัน 

 

ICGP 116 วอลเลยบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเลนลูกบอล ซึ่งเนนการสงลูก การเซ็ทลูก การเสิรฟ การพัฒนากลยุทธ ตําแหนงผูเลน การเลนเกม การ

บริหารงานในทีมและการสื่อสาร 
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