
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
 
ICBI 101 ชีววิทยา          4  
วิชาบังคับก่อน: - 
คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม 
พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ 
 
ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑          4  
วิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดทางเคมีทั่วไป สสาร อะตอม สารประกอบ ก๊าซ อุณหพลศาสตร์ อิเล็กตรอนในอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมี แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้เอง 
 
ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒          4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
แนวคิดและหลักการของเคมีทั่วไป สารละลาย สมดุลเคมี กรดและเบส การละลาย ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี    
เคมีของธาตุหมู่หลักและทรานซิชัน สารประกอบโคออดิเนต เคมีนิวเคลียร์ และหัวข้อท่ีเลือกสรรทางเคมี 
 
ICCH 221 เคมีอินทรีย ์๑         4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 211 เคมีทัว่ไป ๒ 
แนวคิดและความเข้าใจกลไกของเคมีอินทรีย์ โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสาร ปฏิริยาของมีเทนและแอลเคน 
สเตริโอเคมี สารประกอบอะไซคลิก แอลคีลเฮไลด์ แอลคีน คอนจูเกชัน และเรโซแนนซ์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ อีพอก
ไซด ์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 
 
ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 151 สถิติสําหรับวิทยาศาสตร์ ๑ 
ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเรียงล าดับซอฟต์แวร์ข้อมูลส าหรับนักวิทยาศาสตร์การ  สืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลออนไลน์ การท าความสะอาดข้อมูลและการถ่ายโอนอย่างง่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจและการ
สร้างมโนภาพ การอ้างอิงและการสร้างรูปแบบทางสถิติอัลกอริทึม การเรียนรู้ของจักรกลขั้นพ้ืนฐาน การจัด
ระดับชั้นและการประยุกต์ใช้การจัดระดับชั้น การประมวลผลภาษาทางธรรมชาติขั้นต้นอย่างสั้น วิทยาศาสตร์
ข้อมูลและประเด็น ทางจริยธรรม 
 
ICFS 111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ค าจ ากัดความและแนวคิดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ของ
อาหารและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ คุณสมบัติและปฏิกิริยาทางเคมีพ้ืนฐานของส่วนประกอบต่างๆของอาหาร 
คุณภาพของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหารและหลักการเกิดอาหารเน่าเสีย กระบวนการผลิต แปรรูปและการถนอม
อาหารเบื้องต้น 
 
ICFS 171 เทคนิคในการปรุงอาหาร        4  
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักการของการเตรียมก่อนการท าอาหาร ค าศัพท์ทางด้านอาหาร การพัฒนาต ารับอาหารที่ได้มาตรฐาน ทฤษฎี
และปฏิบัติการประกอบอาหารขั้นพ้ืนฐานทั้งการใช้ความร้อนแบบแห้งและเปียก เรียนรู้ทักษะในการใช้และถนอม
อุปกรณ์เครื่องมือในครัวต่างๆ และเลือกใช้ครื่องปรุงอย่างเหมาะสม 
 
ICFS 172 อาหารทั่วโลก          4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 171 เทคนิคในการปรุงอาหาร 
ประวัติของอาหารท้องถิ่นและอาหารต่างๆ จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ความสัมพันธ์ของการเลือกอาหารและการ
รับประทานอาหารต่อวัฒนธรรม อิทธิพลต่างๆ ที่มีต่ออาหารและลักษณะรสชาติและการประกอบอาหารท้องถิ่น 
และอาหารต่างๆ จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก แนวโน้มอาหาร เทคนิคการน าเสนออาหารและการเลือกใช้อุปกรณ์
และเทคนิคการท าอาหารที่เหมาะสม 
 



ICFS 214 องค์ประกอบของเคมีเชิงฟิสิกส์และชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  4 
วิชาบังคับก่อน: ICCH 210 เคมีทั่วไป ๑ 
หลักการทางเคมีฟิสิกส์ และชีวเคมีด้านอาหาร หัวข้อประกอบด้วย เทอร์โมไดนามิกส์ การเคลื่อนย้ายความร้อน
และมวล คุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุลโดยมุ่งเน้นเรื่องน้ า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
กรดนิวคลีอิก ลิพิด และเอนไซม์ เมแทบอลิซึมและชีวพลังงาน 
 
ICFS 215 โภชนศาสตร์ของมนุษย์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 214 องค์ประกอบของเคมีเชิงฟิสิกส์และชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
องค์ประกอบของโภชนาการอาหารของมนุษย์ประกอบด้วย วิตามิน เกลือแร่ สารอาหาร และแอนทิออกซิแดนท์ 
แหล่งที่มาเมทาบอลิซึม และหน้าที่ในร่างกายมนุษย์ คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร สิ่งที่จ าเป็นต่อสุขภาพของ
มนุษย์ สารสกัดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอาหารเพ่ือสุขภาพ  รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
นอกเหนือจากโภชนาการพ้ืนฐาน 
 
ICFS 231 จุลชีววิทยาทั่วไป         4 
วิชาบังคับก่อน: ICBI 101 ชีววิทยา 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงสร้าง สรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ เช่น ไวรัส แบคทีเรียและรา บทบาทของ
จุลชีววิทยาที่ส าคัญในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีปฏิบัติการประกอบ 
 
ICFS 314 การวิเคราะห์อาหาร         4  
วิชาบังคับก่อน: ICCH 224 ปฏิบัติการแบบบูรณาการทางเคมี ๑, ICCH 311 เคมีวิเคราะห์ 
หลักการทางเคมีและการใช้เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพขององค์ประกอบอาหารและวัตถุ
เจือปนอาหาร ใช้วิธีทางเคมีและเครื่องมือในส่วนของปฏิบัติการ 
 
ICFS 317 เคมีการอาหาร         4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น , ICCH 211 เคมีทั่วไป ๒, ICCH 
221 อินทรีย์เคมี ๑ 
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ า โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ไวตามินและเกลือแร่ปฏิสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่
ในอาหาร มีปฏิบัติการประกอบ 
 
ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร        2  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร 
เคมีและฟังก์ชั่นของส่วนผสมอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์และความท้าทายของส่วนผสมอาหารใน
อุตสาหกรรมอาหาร กรณีศึกษาจากบทความทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร 



ICFS 319 The เคมีของอาหารและคุณภาพ       2  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร 
เคมีของวัตถุดิบจากพืช องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์อาหาร ปฏิกิริยาทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระหว่างกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ 
 
ICFS 321 หลักการประกันคุณภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร     4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 316, ICSC 303 

วิธีการควบคุมคุณภาพและการจัดการเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารประกอบด้วย การจัดการควบคุมคุณภาพโดยรวม 
การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤติ  มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9000 และ14000 การควบคุมวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การสุ่มตัวอย่าง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และปัจจัยอื่นๆ 
การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
 
IFS 323 อาหารเพื่อการกีฬาและการออกกําลังกาย      4 
วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ หรือมากกว่า 
แหล่งพลังงานและการใช้พลังงานของมนุษย์ในการเคลื่อนไหวร่างกาย , แหล่งอาหารและบทบาทของ 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ น้ า อิเลคโตรไลต์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีต่อร่างกายในการ
ออกก าลังชนิดต่างๆ ทั้งแบบที่หนัก แบบที่ฝึกความทนทาน และแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
 
ICFS 333 จุลชีววิทยาอาหาร         4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 231 จุลชีววิทยาทั่วไป 
แหล่งของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในอาหาร  จุลินทรีย์ส้าคัญที่ก่อให้เกิดโรคจาก
อาหาร จุลินทรีย์ที่ท้าให้อาหารเสื่อมเสีย การควบคุมและการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ที่ท าให้
อาหารเสื่อมเสีย กระบวนการผลิตที่มีผลต่อจุลินทรีย์และการควบคุม จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอาหาร กระบวนการ
หมักอาหารและการถนอมอาหาร 
 
ICFS 334 ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาอาหาร       2 
วิชาบังคับร่วม: ICFS 333 จุลชีววิทยาอาหาร 
เทคนิคทางจุลชีววิทยาพ้ืนฐานและการตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐาน การตรวจเชื้อยีสต์ รา และแบคทีเรียด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ การนับจ านวนเชื้อจุลิทรีย์ในอาหาร วิธีการตรวจนับเชื้อด้วยการประมาณ การตรวจหาและการระบุ
ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหารและที่ท าให้อาหารเสื่อมเสีย การยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคใน
อาหาร กระบวนการหมักและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ แนวปฏิบัติด้านสุขาภิบาล มาตรฐานและระเบียบข้อบังคับ
ทางจุลชีววิทยา 
 



ICFS 341 การแปรรูปอาหาร         4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  
และ  
ICFS214 องค์ประกอบของเคมีเชิงฟิสิกส์และชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารขั้นพ้ืนฐาน การแปรรูปและการถนอมรักษาวัตถุดิบอาหารโดยผ่านกระบวนการให้
ความร้อน การลวก การพาสเจอไรซ์ การสเตอริไรซ์ การระเหย การท าแห้ง ปัจจัยการแปรรูปอาหารที่มีผลต่อ
คุณภาพอาหาร 
 
ICFS 342 การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร       4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  
และ  
ICFS214 องค์ประกอบของเคมีเชิงฟิสิกส์และชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
การถนอมขั้นพ้ืนฐาน การเตรียมวัตถุดิบอาหารโดยผ่านกระบวนการถนอมอาหารต่างๆ การถนอมอาหารโดยไม่ใช้
ความร้อน การแช่เย็น การแช่แข็ง การใช้สารเคมีในการยืดอายุอาหารและชนิดของวัสดส าหรับบรรจุภัณฑ์ 
 
ICFS 343 การผลิตและการบริหารจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร    4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
แนวคิดของการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่การผลิต
วัถุดิบที่มีคุณภาพจากภาคการเกษตร การออกแบบโรงงานขั้นพ้ืนฐานเทคโนโลยีสะอาด รวมถึงที่มาและการใช้น้ า 
การบ าบัดน้ าเสียและของเสีย วิธีการบ าบัดทางชีวภาพ 
 
ICFS 351 หลักการทางวิศวกรรมอาหาร        3  
วิชาบังคับก่อน: ICMA 213 Calculus II 
หลักการของหน่วยปฏิบัติการต่างๆที่ใช้ในการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรม  เนื้อหาครอบคลุม หน่วย มิติ การ
ไหลเวียนของเหลว การไหล พลังงานที่สูญเสียระหว่างการไหลความเหนียว และการวัดความดัน หน่วยปฏิบัติการ
เช่น ปั๊ม การผสม และ การแยกด้วยเครื่องมือที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการแปรรูปและการท างานใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
ICFS 352 หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร       3  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 351 หลักการทางวิศวกรรมอาหาร 
หน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมอาหาร หน่วยปฏิบัติการหลักที่ใช้ในการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร    
เช่น การท าแห้ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การระเหย การดูดซึมก๊าซผลกระทบของตัวแปรตั้งต้นและตัวแปรใน
การปฏิบัติการต่อคุณภาพของอาหาร การแปรรูปโดยผ่านกระบวนการให้ความร้อน การถ่ายเทมวลและความร้อน 
ไซโคเมทริกซ์ 



ICFS 361 หลักการประกันคุณภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร     4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 341 การแปรรูปอาหาร, ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา 
วิธีการควบคุมคุณภาพและการจัดการเก่ียวกับการแปรรูปอาหาร การจัดการควบคุมคุณภาพโดยรวม การวิเคราะห์
อันตรายจุดควบคุมวิกฤติ มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9000 และ 14000 มาตรฐานอาหารฮาลาล การควบคุม
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป การสุ่มตัวอย่าง การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
ปัจจัยอื่นๆ การวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ 
 
ICFS 362 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร       4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 231 จุลชีววิทยาทั่วไป 
หลักการความปลอดภัยอาหารและการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร อันตรายและแหล่งที่มา การปฏิบัติที่ดีในการผลิต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านสุขาภิบาล การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม อุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ การท้าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การควบคุมแมลง 
สุขลักษณะส่วนบุคคล การจัดการอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 
 
ICFS 363 กฎหมายการอาหาร และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารเชิงพาณิชย์   4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร 
กฎหมายและมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทย  ระเบียบและข้อบังคับสากล การติดฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหาร ระเบียบและข้อบังคับของอาหารฉายรังสี อาหารทางเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารดัดแปร
พันธุกรรม สารเสริมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและสารสกัดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 
ICFS 373 ความปลอดภัยของอาหารสําหรับธุรกิจอาหารภาคบริการ    2  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 333 จุลชีววิทยาอาหาร 
การเตรียมความพร้อมในการขึ้นการเจ็บป่วยเนื่องจากอาหารและสาเหตุของการเจ็บป่วยจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
ในอาหาร สารปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การจัดการอาหารที่ปลอดภัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล       
การปนเปื้อนและควบคุมอุณหภูมิ ข้อควรพิจารณาในการจัดซื้อและการจัดเก็บอาหาร การเตรียมและการปรุง
อาหาร อุณหภูมิและการบริการที่ปลอดภัย การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหารและการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การจัดการแมลงและสัตว์แบบผสมผสาน ระเบียบและมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านอาหาร การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยด้านอาหารของพนักงาน 
 
ICFS 374 การออกแบบงานวิจัยสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์     2  
วิชาบังคับก่อน: ICCS 161 ศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 
การเชื่อมโยงหน้าที่ของเชฟและนักวิทยาศาสตร์การอาหาร  โดยการออกแบบการทดลอง การวิจัยทางสถิติ        
การวิเคราะห์การถดถอย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การวิเคราะห์พหุตัวแปรเบื้องต้น การออกแบบการทดลอง
เพ่ือลดตัวแปร การออกแบบการทดลองเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด 



ICFS 375 การวิจัยทางประสาทสัมผัสและทางผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์   4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 374 การออกแบบงานวิจัยสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ICFS 432 การประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร 
คุณสมบัติของสิ่งเร้าและการรับรู้ทางประสารทสัมผัสของมนุษย์ ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค การค้นหา
ความเข้าใจเชิงลึกของผู้บริโภคเพ่ือการพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์ 
การรับรู้ทางประสาทสัมผัส ความยอมรับจากผู้บริโภค และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
ICFS 376 ศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการประกอบอาหารไทย     4 
วิชาบังคับก่อน: เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ หรือมากกว่า 
ลักษณะทางเคมี กายภาพ และ จุลชีววิทยา การออกแบบและทดสอบทางประสาทสัมผัส กลิ่นรส และแนวโน้ม
คุณค่าทางสุขภาพ ของอาหารไทย ปฏิบัติการทางเทคนิคของการปรุงอาหารไทย เช่น ผัด นึ่ง ย า น้ าพริก แกงเผ็ด 
อาหารหมัก และของหวาน หลักวิทยาศาสตร์ที่อธิบายภูมิปัญญาของอาหารไทย 
 
ICFS 411 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร        4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร 
หลักการและขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาสูตร การผลิตในห้องปฏิบัติการ การควบคุม
คุณภาพ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจ าหน่าย การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
 
ICFS 413 การตลาดของอาหารและการบริการอาหาร      4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
หลักการของการตลาดโดยเน้นการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหาร การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค
กลยุทธทางการตลาด หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
 
ICFS 414 การจัดการในการผลิตและบริการอาหาร      2  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานของอุตสาหกรรมอาหาร การปรับอุปสงค ์และอุปทานของการผลิตให้
สมดุลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิต การค านวณและควบคุมต้นทุนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
ICFS 418 เทคโนโลยีผักและผลไม้        4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
ความส าคัญของลักษณะ ส่วนประกอบ และโภชนาการของผักและผลไม้ การควบคุมดูแลหลังการเก็บเกี่ยวและ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การถนอมอาหารและเทคโนโลยีการแปรรูปที่ประยุกต์ใช้กับผักและผลไม้ 
การผลิตของผักและผลไม้สดและผลิตภัณฑ์รวมถึงส่วนผสมต่างๆ การน าไปใช้ของผลิตผลพลอยได้และการจัดการ
ของเสียจากการแปรรูปผักและผลไม้ 



ICFS 419 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา     4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์พร้อมรับประทาน กระบวนการหมักเนื้อสัตว์ การควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์ การจัดการ
โครงสร้างของเนื้อสัตว์ เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ (การใช้ความดันสูงพัลส์สนามไฟฟ้าแรงสูง การฉายรังสี คลื่น
เสียงความถ่ีสูง) ผลิตผลพลอยได้จากเนื้อสัตว์ บรรจุภัณฑ์ของเนื้อสัตว์ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัส 
 
ICFS 422 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม        4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
องค์ประกอบและคุณสมบัติของนม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และเคมีที่เกิดขึ้นกับนมในระหว่างการแปรรูป
และเก็บรักษา การแปรรูปนม เช่น นมเหลว ผลิตภัณฑ์หมักต่างๆ การท าให้เข้มข้นและการท าแห้งของผลิตภัณฑ์
นม เนย ครีม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง จุลชีววิทยาและการเปลี่ยนแปลงทางจุลชีววิทยาของนม ความปลอดภัยของอาหาร 
คุณประโยชน์ทางสุขภาพ 
 
ICFS 423 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม         4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
วัตถุดิบ การแปรรูปและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ส้าหรับเครื่องดื่ม การแปรรูปโดยการใช้ความดันสูง เครื่องดื่มอัดก๊าซ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น าผลไม้ และเครื่องดื่มชนิดอ่อน การยืดอายุการเก็บเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเข้มข้น เครื่องดื่ม
พร้อมรับประทาน กรอบความคิดในด้านนวัตกรรมเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ รวมถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
แนวโน้มทางการตลาด 
 
ICFS 424 เทคโนโลยีน้ํามันและไขมัน        4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 

การแปรรูปและเทคโนโลยีของไขมันและน้ ามันที่บริโภคได้ คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมีของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น น้าสลัด เนยเทียม เนย คุณภาพ ความปลอดภัย และสารอาหารของผลิตภัณฑ์จากไขมัน
และน้ ามัน 
 
ICFS 426 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ        4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
คุณสมบัติและเคมีของแป้ง เทคโนโลยีและการเลือกส่วนผสมอาหาร วิทยาศาสตร์ของการผสมและการอบ 
ผลิตภัณฑ์ขนมอบที่มีประโยชน์ คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมอบ การบรรจุและการยืดอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สุดท้าย การพัฒนาทักษะในการท าขนมปัง เค้ก และเพสตรี 
 
 



ICFS 427 เทคโนโลยีขนมหวานและช็อคโกเลต       4  
วิชาบังคับก่อน: 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
เทคโนโลยีของลูกกวาดทั้งแบบตกผลึกและไม่ตกผลึก เคมีของน้ าตาลและน้ าเชื่อมจากข้าวโพด ลูกกวาดแบบที่
อากาศเข้าได้ สรรพคุณของช็อคโกแลต การแปรรูปช็อคโกแลต เทมเปอร์ แพนนิ่ง และการขึ้นรูป ระเบียบและ
ข้อบังคับเช่น ภาษีน้ าตาล ความปลอดภัยของอาหารและลักษณะทางคุณภาพ 
 
ICFS 432 การประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหาร     4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร 
กระบวนวิธีการทางเครื่องมือในการวิเคราะห์การประเมินทางประสาทสัมผัส และความสัมพันธ์กับการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของผู้บริโภค กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทสัมผัส (การมองเห็น การชิมรส การดมกลิ่น การ
สัมผัส และการได้ยิน) ปัจจัยทางจิตวิทยาและกายวิภาคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทดสอบประสาทสัมผัส 
 
ICFS 436 เทคโนโลยีการหมักอาหาร        4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 333 จุลชีววิทยาอาหาร 
หลักการของกระบวนการหมัก วิธีการหมักแบบอาหารเหลว และแบบอาหารแห้ง การฆ่าเชื้อใน อุปกรณ์และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการหมัก ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ วัตถุดิบการคิดค้นสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ การ
ปรับปรุงสภาวะให้เหมาะสมแก่กระบวนการหมัก การควบคุมระบบ กระบวนการหลังการหมัก การควบคุม
คุณภาพของผลผลิต 
 
ICFS 437 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอาหาร      4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 231 จุลชีววิทยาทั่วไป 
ประโยชน์ที่เป็นไปได้ และความเสี่ยงของเทคโนโลยีชีวภาพกับอาหาร จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม อาหารดัดแปร
พันธุกรรมและความมั่นคงทางอาหาร  การใช้ในปัจจุบัน  การวิจัยและพัฒนาของอาหารที่ผลิตโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
 
ICFS 438 เทคโนโลยีของธัญญพืชและแป้ง       4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 317 เคมีการอาหาร 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เคมี คุณสมบัติทางฟังก์ชันของธัญพืชและแป้ง ผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์จากธัญพืชและแป้ง 
การน าไปใช้ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 



ICFS 451 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร     4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
โปรแกรมการฝึกงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร  โดยมุ่งเน้นที่การท างานจริงและการ
ฝึกงานจากสถานที่จริงในแนวการผลิต การควบคุมการแปรรูป การควบคุม คุณภาพการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา 
 
ICFS 452 บรรจุภัณฑ์อาหาร         4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 342 การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร 
วัสดุ ระบบ การน ากระบวนวิธีการและวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารไปใช้  คุณสมบัติ การปลอมแปลงและการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์โลหะ แก้ว กระดาษ และพลาสติก สุขอนามัยของวัสดุบรรจุภัณฑ์ การประกอบ การบรรจุ การเปิดและ
เชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องส าหรับระบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องมือ หัวข้อเกี่ยวกับการใช้บรรจุภัณฑ์อาหาร      
บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันเชื้อโรค ปฏิสัมพันธ์บรรจุภัณฑ์อาหาร การปิดบรรจุภัณฑ์ การจัดการกับบรรจุภัณฑ์ และการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ แบบดัดแปลงบรรยากาศ 
 
ICFS 453 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร      4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 172 อาหารทั่วโลก, ICFS 373 ความปลอดภัยของอาหารสําหรับธุรกิจอาหารภาค
บริการ 
การฝึกงานในอุตสาหกรรมอาหารภาคบริการ 
 
ICFS 461 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       2  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร, ICFS 341 การแปรรูปอาหาร 
การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน การออกแบบการทดลองและ/หรือแผนการ
ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 16 สัปดาห์ การท าข้อตกลงที่ต้องการ รวมไปถึงกฎความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงานที่
เหมาะสม ความเชี่ยวชาญจ าเพาะที่ต้องการส าหรับโครงงานและจริยธรรมการท างาน 
 
ICFS 462 สหกิจศึกษา          8  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 461 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
การสร้างประสบการณ์จากการท างานจริง ๑๖ สัปดาห์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ควบคุมจากภาคอุตสาหกรรม 
  
ICFS 463 ทัศนศึกษา          2  
วิชาบังคับก่อน: - 
เข้าเยี่ยมชม ศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร หรือองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 
 



ICFS 471 แนวโน้มและเทคนิคใหม่ของอาหารและการปรุงอาหารทั่วโลก    4 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร 
หัวข้อปัจจุบัน เทคโนโลยี และเครื่องมือเกิดใหม่ ของวิทยาศาสตร์การอาหาร ทั้งจากอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป 
และอุตสาหกรรมอาหารภาคบริการ การท านายแนวโน้มความนิยมของอาหารจากท่ัวโลก วิทยากรรับเชิญมีท้ังจาก
มหาวิทยาลัยและจากอุตสาหกรรมอาหารภาคเอกชน; ปฏิบัติการด้านการปรุงอาหาร 
 
ICFS 489 โครงงานพัฒนาสูตรอาหาร        2 
วิชาบังคับก่อน: ICFS 318 ฟังก์ชั่นส่วนผสมอาหาร, ICFS 374 การออกแบบงานวิจัยสําหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
เทคนิคการริเริ่มสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การควบคุมต้นทุน การเขียนสูตรตั้งต้นและ
เขียนสูตรเพ่ือการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 
 
ICFS 491 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การอาหาร       2  
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
การเสนอสัมมนาของนักศึกษาปีที่ ๔ การสนทนาผลงานวิจัยต่างๆ และทบทวนหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน         
การสัมมนาโดยอาจารย์หรือวิทยากรรับเชิญจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ หรือจาก
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
 
ICFS 495 โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๑     2 
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 
การศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับปริญญาตรี  การออกแบบการทดลอง 
การทดลองเบื้องต้น การเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัย 
 
ICFS 496 โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๒     4  
วิชาบังคับก่อน: ICFS 495 โครงงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๑ 
โครงงานวิจัยขนาดเล็กทางวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี  หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
 
ICMA 106 แคลคูลัส ๑          4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ทบทวนฟังก์ชันตรีโกณมิติ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์และการหาปริพันธ์ พ้ืนที่ใต้เส้นโค้งและพ้ืนที่
ระหว่างเส้นโค้ง 
 



ICMA 151 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์        4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100 คณิตศาสตร์รากฐาน 
ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ฟังก์ชั่นการแจกแจง ค่าคาดหวัง     
ตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าอย่างดี การทดสอบสมมุติฐาน 
 
ICMA 213 แคลคูลัส ๒          4  
วิชาบังคับก่อน: ICMA 106 แคลคูลัส ๑ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันลอการิทึมและฟังก์ชันเลขชี้ ก าลัง เทคนิคของการหาปริพันธ์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ                 
การประยุกต์ใช้อนุพันธ์และปริพันธ์ อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปรอนุพันธ์ย่อย 
 
ICMA 252 ปฏิบัติการทางสถิติเชิงชีววิทยา       2 
วิชาบังคับก่อน: ICMA 151 สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร์ ๑ 
ซอฟต์แวร์เชิงสถิติ ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยเชิงเส้น สถิตไร้พารามิเตอร์ 
 
ICPY 101 ฟิสิกส ์๑          4  
วิชาบังคับก่อน: - 
ระบบการวัด หน่วย และมิติ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ค าอธิบาย กฎของนิวตัน การท 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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