
สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา  
 

ICBE 346 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ สินค้าสาธารณะ การกระจายรายได้และความ
มั่งค่ัง การวิเคราะห์การเก็บภาษีอากร 
 
ICCU 201 สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในเอเชียร่วมสมัย 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความหลากหลายทางมนุษยวิทยา ศิลปะ และสังคมศาสตร์ 
มุ่งเน้นที่ความท้าทายทางปัญญาและทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา และการพัฒนาสู่ความร่วมสมัย โดย
จะศึกษาแนวทางที่ประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ปรับตัวกับประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกาภิวัตน์ 
 
ICCU 202 บทน าสู่งานศิลปะตะวันออกและตะวันตก 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่การอ่านงานศิลปะ รวมไปถึงการศึกษาและใช้ค าศัพท์เฉพาะทางที่จ าเป็นในการสื่อสารประสบการณ์
จากสุนทรียศาสตร์  การซึมซับความหมายและความส าคัญของงานศิลปะจ าพวก Visual Art ในแง่มุมของ 
บุคคล ทางสังคม ทางการเมืองและทางวัฒนธรรม การท าความเข้าใจความเป็นสากลในประสบการณ์ของ
มนุษย์ที่ได้รับการน าเสนอโดยใช้งานศิลป์เป็นสื่อกลาง และการพิเคราะห์เหตุผลในการสร้างสรรค์งานศิลป์ บท
น าสู่การวิเคราะห์อย่างมีความรู้และการตีความงานศิลป์จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและทางศิลปะอันหลาย
หลาย 
 
ICCU 203 บทน าสู่การศึกษาคุณค่า 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ทฤษฎีการประเมินค่าจากมุมมองทางปรัชญา ทางสังคมวิทยาและทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นที่
ผลกระทบที่คุณค่าและวัฒนธรรมมีต่อกันและกัน การเปิดเผยความหลากหลายของวิธีการทางทฤษฎีเพ่ือ
ตอบสนองต่อความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการพรรณนาและกฎเกณฑ์ วิชานี้เป็นบทน าสู่แขนงสาขาวิชา
จริยธรรม ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ 
 



ICCU 204 ประวัติศาสตร์มโนคติ ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าและการพิจารณามโนคติอันเป็นรากฐานในการท าให้ปัจเจกชนและสังคมกลายเป็นรูปเป็นร่าง มองในมุม
กว้าง วิชาที่แบ่งเป็นสองส่วนนี้มีสี่ประเด็นหลัก คือ จรรยาบรรณ ความรู้ อ านาจและสังคม วัฒนธรรมและ
ความแตกต่าง แต่ละประเด็นหลักเหล่านี้จะไม่ถูกศึกษาโดยแบ่งแยกออกจากกัน แต่จะพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม บทความที่ต้องอ่านจะมาจากแหล่งที่มาทั้งทางตะวันออกและ
ตะวันตก 
 
ICCU 205 ประวัติศาสตร์มโนคติ ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICCU 204  
บทน าและการพิจารณามโนคติอันเป็นรากฐานในการท าให้ปัจเจกชนและสังคมกลายเป็นรูปเป็นร่าง มองในมุม
กว้าง วิชาที่แบ่งเป็นสองส่วนนี้มีสี่ประเด็นหลัก คือ จรรยาบรรณ ความรู้ อ านาจและสังคม วัฒนธรรมและ
ความแตกต่าง แต่ละประเด็นหลักเหล่านี้จะไม่ถูกศึกษาโดยแบ่งแยกออกจากกัน แต่จะพิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม บทความที่ต้องอ่านจะมาจากแหล่งที่มาทั้งทางตะวันออกและ
ตะวันตก 
 
ICCU 206 จรรยาบรรณและสื่อ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ประเด็นของจรรยาบรรณ และการตัดสินใจที่บรรณาธิการจะต้องเผชิญในการตีพิมพ์และเผยแพร่
ข่าวสารแก่สาธารณชน การพิจารณาข่าวที่ถูกและไม่ได้ถูกควบคุมจากแหล่งข่าว   สี่แหล่งที่แตกต่างกัน ซึ่งรวม
ไปถึงรัฐบาล บริษัทต่างๆ สื่อมวลชนของเอกชนและของรัฐบาล รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ ในการน าเสนอข่าว ทั้ง
การพิมพ์  การออกอากาศ และดิจิทัล (อินเทอร์เน็ตและ Social Media) 
 
ICCU 301 บทน าของผู้หญิงและการศึกษาตัวตนทางเพศ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของผู้หญิงและเพศศึกษา รวมไปถึงสตรีศึกษา บุรุษศึกษา และการศึกษาเพศที่สาม (หญิงรักร่วมเพศ 
ชายรักร่วมเพศ ผู้ที่รักทั้งสองเพศ และคนข้ามเพศ) เมื่อสิ้นสุดวิชา นักศึกษาจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของสตรี 
การก่อเกิดของตัวตนของเพศ บุคลิกลักษณะของแต่ละคน การสร้างเพศและเชื้ อชาติในสังคมร่วมสมัย การ
น าเสนอและการเกิดของวัฒนธรรม การวินิจฉัยการสร้างตัวตนทางเพศและเพศของสังคม และวิธีการที่
เฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในการสร้างตัวตนทางเพศ 



ICCU 302 งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันตก 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ต้นก าเนิดและประเภทของงานประพันธ์ยุโรป/ตะวันตก เพ่ือที่จะศึกษาการเติบโตของมโนคติ
เกี่ยวเนื่องกับจรรยาบรรณของมนุษย์และวิถีชีวิตการปกครอง จากแบบเรียนกรีกโบราณ ผ่านมหากาพย์ยุค
กลาง และความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ที่น าไปสู่การเกิดของนวนิยาย 
การท าความเข้าใจในความส าคัญของวิธีการสร้างกรอบความคิดใหม่จากโบราณกาลในบทประพันธ์ตะวันตก 
ในการสร้างรากฐานวัฒนธรรมของยุคร่วมสมัย และเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
 
ICCU 303 งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันออก 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่งานประพันธ์ที่ได้รับเลือกและประเภทที่แตกต่างกันของงานประพันธ์ตะวันออกซึ่งท าให้อารยธรรม
ของเอเชียกลายเป็นรูปเป็นร่าง โดยเริ่มจากงานเขียนยุคแรกเริ่มในอินเดีย จีน และญี่ปุ่น จนถึงการเปลี่ยน
ลักษณะของงานเหล่านี้ในสมัยใหม่ บทความที่อ่านมีหลากหลาย ตั้งแต่บทความทางปรัชญา บทความของราช
ส านัก บทกวี บทละคร และมหากาพย์ โดยค านึงถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหลัก งาน
ประพันธ์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกจะได้รับการศึกษาโดยย่อเพ่ือที่จะพิจารณาอุดมคติดั้งเดิมที่ยังคงมีตัวตน
อยู่ ที่เปลี่ยนไป หรือที่ถูกต่อต้านในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่ซับซ้อนเช่นปัจจุบัน 
 
ICCU 304 จุดเริ่มต้นของภาษาและวัฒนธรรม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสุดของมนุษย์ กระทั่งถึงยุคร่วมสมัยของมนุษย์
ปัจจุบัน บทวิจารณ์ของงานเขียนวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นจุดสร้ างความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันน ามาสู่ความส าเร็จในการวิวัฒนาการของมนุษยชาติ 
 
ICCU 305 การพิจารณาและการตัดสินใจ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วิชานี้ให้โอกาสการพูดคุยถกเถียงทฤษฎีเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ และลักษณะของที่มนุษย์พิจารณาในแง่ของ
กฏเกณฑ์ทางสังคม จิตวิทยาและสังคมวิทยา รวมไปถึงการให้ความสัมพันธ์ในการศึกษาความสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนระหว่างการท าธุรกิจ และการคิดอย่างมีจรรยาบรรณโดยยังค านึงถึงการใช้เหตุผล 
 
 



ICCU 311 ประเด็นหลักของวรรณกรรมเยอรมัน 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วิชานี้มุ่งเน้นการแนะน าวรรณกรรมส าคัญๆ ในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างช่วงปี ๑๙๕๐ ถึง ๑๙๙๐ 
งานประพันธ์ที่ได้คัดเลือกมาเป็นผลงานของนักเขียนชาวเยอรมันและสวิสที่มีชื่อเสียง M.Frisch, H. Boell, B. 
Schlink เพราะความส าคัญของผู้ประพันธ์งานเหล่านี้ สังคมที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารยังคงถกเถียง
เกี่ยวกับวรรณกรรมกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง ผลงานบางชิ้นถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ นอกเหนือไปจากงาน
ประพันธ์ที่ได้รับเลือก นักศึกษาจะต้องอ่าน อภิปราย และเขียนวิจารณ์บทความอ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวเนื่องกับประเด็น
ร่วมสมัย ฉากส าคัญๆ ของภาพยนตร์จ านวนหนึ่งจะได้รับการฉายในห้องเรียนเช่นกัน 
 
ICCU 312 ประเด็นหลักของวรรณกรรมฝรั่งเศส 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ภาพมุมกว้างของงานวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มข้น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมผ่านงานวรรณกรรมและบทความที่เลือกสรรแล้ว หัวใจของวิชานี้กว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่ความ
หลากหลายในการวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยใช้บทความทางประวัติศาสตร์และสังคม ไปจนถึงการศึกษาประเภท
ที่หลากหลายของงานวรรณกรรม รวมไปถึงการศึกษาวรรณกรรมอมตะ บทความทางการเมือง ทางปรัชญา 
และทางศาสนา การศึกษาการแสดงออกของความรัก ความหมายของการเป็นมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ ช่วงปฐมวัย เยาวชน และสตรีในวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส 
 
ICCU 313 วรรณกรรมจีนร่วมสมัย 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ยุคแห่งการสร้างตัวตนในศตวรรษที่ ๒๐ ของประเทศจีนผ่านงานวรรณกรรม การศึกษาประเด็นที่
หลากหลาย เช่น วิกฤติชาติ ความยุติธรรมทางการเมือง อิสรภาพในการแสดงออก อิสรภาพส่วนบุ คคล 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจสังคมของจีนร่วมสมัย งานวรรณกรรมที่ได้รับเลือกมีตั้งแต่งานประพันธ์ล้อเลียน
จนถึงนวนิยาย บทกวีโรแมนติกจนถึงงานประพันธ์ผู้ยากไร้ หัวใจหลักของวิชาอยู่ที่การวิเคราะห์งานเขียนและ
การพูดคุยถกเถียงว่าด้วยสุนทรียศาสตร์ งานเขียนที่ได้จากเรื่องจริงสั้นๆ จะถูกใช้เพ่ือท าให้ความเข้าใจใน
กระบวนการทางปรัชญา การเมือง และศิลปะสมบูรณ์  
 
 
 
 



ICCU 314 วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วิชานี้แนะน าประวัติศาสตร์ย่อๆ ของงานประพันธ์ญี่ปุ่น และภูมิหลังของวัฒนธรรมญี่ปุ่นเพ่ือช่วยในการท า
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย ศึกษางานประพันธ์ญี่ปุ่นหลากหลายรูปแบบ
ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และพูดคุยถกเถียงวิธีการที่นักประพันธ์ปฏิบัติต่อความท้าทายที่มาพร้อมกับ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม การอยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ และภาวะชอกช้ า จากสงคราม 
ผลกระทบที่การเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกมีต่อการสร้างตัวตนทางเพศ ประเทศชาติ และบุคลิกลักษณะ
เฉพาะบุคคลเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายในชั้นเรียน 
 
ICCU 315 วรรณกรรมสเปน 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสเปนเพ่ือช่วยส่งเสริมความเข้าใจใน
งานประพันธ์ การศึกษาลัทธิจักรวรรดินิยม สงครามกลางเมือง และอิทธิพลที่เหตุการณ์เหล่านี้มีต่องาน
ประพันธ์ ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของงานประพันธ์และนักประพันธ์ในสเปน โดยให้ความส าคัญกับ 
Golden Age หรือยุคทองและประชาชนรุ่น ๙๘ และ ๒๗ บทวิเคราะห์และการตีความของบทความ
หลากหลายบทความในแต่ละประเภท (บทกวี บทละคร และเรื่องเล่า) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจใน
ลักษณะเฉพาะและความเก่ียวข้องที่บทความมีต่อสังคมและวัฒนธรรมแวดล้อม 
 
ICCU 316 วรรณกรรมสเปน-อเมริกัน 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าสู่ประวัติศาสตร์ภูมิหลังของสังคมที่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสาร เพ่ือความเข้าใจที่ดีขึ้นในการงานพันธ์
สเปน การศึกษาทัศนคติที่หลากหลายของการล่าอาณานิคมและอิทธิพลที่การล่าอาณานิคมมีต่อความส าเร็จ
ในงานประพันธ์สเปน-อเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภท     นวนิยาย รวมไปถึงภาพรวมของการ
เคลื่อนไหวทางวรรณกรรมและนักประพันธ์สเปน-อเมริกัน โดยเริ่มจากศตวรรณท่ียี่สิบมาจนถึงปัจจุบัน  
 
ICCU 317 การเปรียบเทียบงานเขียนและอารยธรรม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของบทความต้นแบบและงานเขียนที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและอุดมคติซึ่งบอกให้ทราบถึงตัวตน
และทิศทางทางความคิดต่อโลกที่เหมาะสมของเรา โดยวิชานี้จะศึกษาข้อความที่ตัดตอนมาจากบทความของ



นักประพันธ์และนักคิดเช่น  Valmiki, Shakespeare, Machiavelli, Swift, Dostoevsky, Kawabata and 
Rushdie 
 
ICCU 320 การวิจารณ์วรรณกรรมเบื้องต้น 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วิชานี้พิเคราะห์การพัฒนาทฤษฎีทางวรรณกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ Formalism* ถึง New 
Criticism ผ่านการศึกษา Post-colonial และ Feminist Criticism และการศึกษาตัวตนทางเพศ นักศึกษาจะ
ได้รับความรู้ว่าด้วยทรรศนะทางทฤษฎีที่หลากหลาย ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการประเมินและวิจ ารณ์
วรรณกรรมหลากหลายประเภทและภูมิหลังทางวัฒนธรรม วิชานี้ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ภูมิหลัง และทักษะ
ที่มีประโยชน์ต่อวิชาอ่ืนๆ ในแขนงสาขาวิชาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษของหลักสูตรวัฒนธรรมนานาชาติศึกษา
และภาษา  
 
ICCU 321 วรรณกรรมของผู้ไร้ถิ่น 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของงานเขียนที่หลากหลายโดยผู้ไร้ถิ่น เกี่ยวเนื่องกับการอพยพและการย้ายออก การศึกษาความ
แตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของนิยามค าว่า “ผู้อพยพ” “ผู้ถูกเนรเทศ” และ “ผู้ลี้ภัย” รวมไปถึงความแตกต่างและ
ความเหมือนระหว่างการไร้ที่อยู่ และข้อคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น เชื้อชาติ ประเทศชาติ และตัวตนทางวัฒนธรรม 
การเรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนของการปรับตัวหรือการต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ ระยะต่างๆ ของการ
ปรับเปลี่ยนและปรับตัวของวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน การเคลื่อนที่ของวัฒนธรรม การผสมผสาน และ
การอยู่ร่วมกันของสองวัฒนธรรม 
 
ICCU 322 ประเด็นส าคัญของวรรณกรรมในแง่ของศาสนา วัฒนธรรม และตัวตนทาง

เพศ 
4 

วิชาบังคับก่อน: - 
การศึกษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างตัวตนทางเพศและศาสนา ในแง่ของผลผลิตทางสังคมและผลผลิต
ทางชีววิทยา การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาว่าด้วยตัวตนทางเพศซึ่งเป็นผลมาจากทัศนคติทางชีววิทยา ทางจิต
วิเคราะห์ ทางการประพฤติ ทางกระบวนการคิด และทางวัฒน-จิตวิทยา* การพิจารณาการศึกษาชาติพันธุ์เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าความเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ และบุคลิกลักษณะเฉพาะตนถูกผลิตและประดิษฐ์อย่างแตกต่าง
กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของศาสนา: ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนา
ของยิว การศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเพศ รวมไปถึงตัวตนทางเพศผ่านการศึกษาศาสนาโดย



เปรียบเทียบเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในความเป็นชายและความเป็นหญิง   เสนอโอกาสส าคัญในการเข้าใจ
โครงสร้างของสังคมและเศรษฐศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
 
ICCU 323 ภาษา อิทธิพลและวัฒนธรรม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษาผลกระทบในการส่งเสริมความเข้าใจในภาษาโดยสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มานุษยวิทยา สังคม
วิทยา และจิตวิิทยาทางวัฒนธรรม โดยให้ความกระจ่างในประเด็นหลักๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภาษา (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาอังกฤษ) ศึกษาขอบข่ายทางวัฒนธรรมของของภาษา และบทบาทในการสร้างความเป็นจริงผ่าน
สังคม ตัวอย่างเช่น การเขียนและการพูด อิทธิพลของการปาฐกถา (โดยให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต)  รวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความเป็นชาติ 
 
ICCU 325 วัฒนธรรมสมัยนิยม 4 
วิชาบังคบัก่อน: - 
บทน าของการวิเคราะห์และวิจารณ์วิธีการอ่าน การดู และการท าความเข้าใจแนวทางของวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
นิยม นักศึกษาจะได้ฝึกปรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านการใช้บริบทตามวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยม
ในหนังสือ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ ศึกษาบทความตามสมัยและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลในเชิง
กระแสและความกระวนกระวายที่บทความเหล่านี้น าเสนอและวางขายต่อผู้บริโภค 
 
ICCU 326 ทักษะการเขียนค้นคว้า 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทแนะน าของพ้ืนฐานวิธีการค้นคว้า และรูปแบบในการเขียนงานวิจัย ตามด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนที่
เหมาะสมโดยการเรียนการสอนซึ่งเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง มีการใช้ตัวอย่างงานเขียนเพ่ือให้นักเรียนใช้
เป็นรูปแบบในการเขียนบทคัดย่อและการเขียนร่างงานวิจัย/บทความทางวิชาการสั้นๆ 
 
ICCU 327 การเขียนวรรณกรรมท่ัวไปท่ีเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติอย่างสร้างสรรค์ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของของการเขียน วรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติอย่างสร้างสรรค์  Non-fiction เป็น
งานเขียนประเภทใกล้เคียงกับงานเขียนเชิงวิชาการที่ก าลังเริ่มเป็นที่นิยม นักศึกษาจะมีโอกาสอ่านงาน 
วรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติที่น่าสนใจ ลึกซึ้งและให้ความรู้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังให้ความ
บันเทิง ความคิดสร้างสรรค์ และความระทึกขวัญ นักศึกษาจะต้องเขียนงาน วรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริง



ไม่ใช่เรื่องสมมติของตนเอง โดยรากฐานของเรื่องจะต้องมาจากประสบการณ์จริง หรือจากการสังเกตการณ์
ตามความสนใจ  วิชานี้จะเพ่ิมขอบเขตในทักษะการเขียนของนักศึกษา และเทคนิคการเขียนอย่างสร้างสรรค์
เพ่ืองานเชิงวิชาการและการเขียนเชิงวิชาชีพ  
 
ICCU 328 ภาษาในสังคม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของภาษาของมนุษย์โดยเน้นที่พลังและความซับซ้อนของภาษา อิทธิพลของ
ภาษาต่อปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้เรื่องวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนภาษาศาสตร์ และหัวข้ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ICCU 330 ความนึกคิดและเครื่องจักรกล 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ภาพรวมของประเด็นหลักๆ เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของความรู้สึกนึกคิดและการใช้หลักเหล่านั้นในการ
ประดษิฐ์และการใช้จรรยาบรรณ ประเด็นที่จะได้รับการพูดคุยรวมไปถึง อะไรคือความคิด ความไม่มีตัวตนของ
จิตใจคือสมองหรือไม่ หลักของการมีความคิดสามารถอธิบายการมีสัมปชัญญะ อารมณ์ และความรู้ที่รู้มาแต่
ก าเนิดหรือไม่ มีเหตุผลที่สนับสนุนความคิดที่ว่าเครื่องจักรไม่สามารถคิด รู้ สึก แสดงอารมณ์ สะท้อน หรือ
ประพฤติตัวอย่างมีศีลธรรม ปัญญาประดิษฐ์สามารถบอกอะไรเราได้บ้างในแง่ที่ว่าเราคือใครและอะไร 
บทความที่จะต้องอ่านจะมาจากแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์และท่ีมาร่วมสมัย  
 
ICCU 331 จรรยาบรรณประยุกต์ ๑: จรรยาบรรณทางธุรกิจ มากกว่า CSR หรือไม่ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วิชานี้สอนทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รากฐานของจรรยาบรรณในธุรกิจ หลากหลายความคิดที่
เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกในโลกธุรกิจ วิชานี้จะใช้ตัวอย่างเหตุการณ์จริงใน
โลกธุรกิจเพ่ือการเรียนรู้และวิเคราะห์ ใช้กรณีศึกษาเพ่ือศึกษาการประเมินตนเอง และการศึกษาวิธีการใช้งาน
ได้จริงในการตรวจสอบและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหล่านี้ในการประกอบอาชีพของตน นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็น
ว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้นเป็นมากกว่า CSR และการมีจรรยาบรรณของธุรกิจ และความส าเร็จทางธุรกิจนั้น
สามารถเกิดข้ึนพร้อมๆ กันได้ 
 
 
 
 



ICCU 332 จรรยาบรรณประยุกต์ ๒: การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของการพัฒนาอย่างมีจรรยาบรรณ โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับความ
เกี่ยวพันธ์ระหว่างประเด็นของความยุติธรรม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันในแง่มุมของการเมืองดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ของการล่า
อาณานิคม การโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าด้วยโลกาภิวัตน์ และการกีดกันทางเชื้อชาติ ตัวอย่างและกรณ๊ศึกษา รวม
ไปถึงประเด็นของสาธารณสุข การศึกษา เทคโนโลยีเรื่องอาหาร องค์การระดับโลก การจัดการพลังงาน ระบบ
การเงินนานาชาติ การค้าขาย การอพยพของแรงงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
ICCU 333 ปรัชญาวัฒนธรรมนานาชาติ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
นักคิดหลายท่านเชื่อว่าปรัชญาของตะวันตกเท่านั้นที่เป็นปรัชญาหลัก วิชานี้จะท้าทายความคิดนั้น โดยใช้
ผลงานของ Karl Jaspers และนักคิดร่วมสมัยอ่ืนๆ (รวมไปถึง Raul Fornet-Betancourt, Heinz Kimerle, 
Ram Adhar Mall, Franz Martin Wimmer, Gregor Paul) โดยจะค านึงถึงแนวทางของวัฒนธรรมนานาชาติ
ในการตอบค าตอบทางสังคม จรรยาบรรณ ทฤษฎีของความรู้ และทางศาสนา ความคิดดั้งเดิมทางตะวันตกจะ
ถูกเปรียบเทียบและผสมผสานกับความคิดดั้งเดิมจากเอเชีย ละตินอเมริกา อิสลาม และแอฟริกา 
 
ICCU 334 ศาสนาพุทธและปริมณฑลสาธารณะ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในแง่มุมประวัติศาสตร์และการใช้งานในยุคร่วมสมัย ร่วมกับผลลั พธ์ที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยพ้ืนหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  การศึกษาทัศนคติที่หลากหลายใน
การเคลื่อนไหวของศาสนาพุทธสมัยใหม่ และอิทธิพลที่สังคมตะวันออกและตะวันตกมีต่อกัน รวมไปถึง
ภาพรวมของการที่มุมมองและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของศาสนิกชนชาวพุทธมีผลต่อการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งในปริมณฑลสาธารณะ ทั้งทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเวศวิทยาและโลกธุรกิจ การวิเคราะห์
และการตีความแนวทางที่แตกต่างกันของศาสนาพุทธในระบบสาธารณชน และการท าความเข้าใจเพ่ือการใช้
ทางเลือกอ่ืนๆ ผ่านทางมโนคติของศาสนาพุทธในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 
 



ICCU 335 จากความคิดสมัยใหม่ถึงความคิดหลังสมัยใหม่ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทน าของการเคลื่อนไหวทางความคิดปรัชญาและวัฒนธรรมในแง่ ความคิดสมัยใหม่  และ ความคิดหลัง
สมัยใหม่ ศึกษารากของความคิดสมัยใหม่ในยุคเรืองปัญญาของยุโรป (European Enlightenment) และ
พูดคุยถกเถียงถึงการวิจารณ์แรกเริ่มของ “ยุคแห่งการตรรกะ” หรือ Age of Reason ท าความเข้าใจในความ
พยายามของนักวิจารณ์ปัจจุบันที่พยายามสร้างมโนคติเช่น ความคิดส่วนบุคคล การพัฒนา การประยุกต์ใช้
ประสบการณ์ และกฎหมาย จะมีการพูดคุยถกเถียงว่าความพยายามของนักวิจารณ์เหล่านี้น าไปสู่ความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปาฐกถาทางความคิดและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ยี่สิบ  
 
ICCU 336 รากฐานของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
พิเคราะห์การค้นคว้า ซึ่งรวมหลักฐานทางจิตวิทยาเข้าไปในเศรษฐศาสตร์ ภายในเศรษฐศาสตร์ รูปแบบ
มาตรฐานของพฤติกรรมมีความเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ ากัดเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์
ให้ตนเอง ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม รูปแบบนี้ช่วยในการคาดการณ์ประเภทความประพฤติต่างๆ ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์เชิงทดลองและประพฤติ
กรรมได้บันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบมาตรฐานนี้ผิดอย่างรุนแรง แต่ยังถึงขั้นท า
ให้ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์คลาดเคลื่อน การท าความเข้าใจความพฤติกรรมเหล่านี้และความหมายของโดยนัย
ของพฤติกรรมนั้นๆ เป็นหนึ่งในปนิธานของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป้าหมายของวิชานี้คือการปูรากฐานให้แก่
การศึกษาประเด็นต่างๆ ภายในเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม รวมไปถึงสิ่งล่อใจ การควบคุมตัวเอง ความยุติธรรม
และการตอบแทน ความส าคัญของการอ้างอิง การใช้ตรรกะอย่างจ ากัด และความสุข แต่ละประเด็นจะถูก
ศึกษาโดยใช้รูปแบบมาตรฐานของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเป็นแรกเริ่ม ต่อด้วยการปรึกษาหารือถึง
ความสามารถและจุดอ่อนของรูปแบบมาตรฐานนี้ จากนั้นจะมีการสนทนาถึงหลักฐานการทดลองที่แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบมาตรฐานนั้นขาดอะไรบางอย่างที่ส าคัญไป และรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฎขึ้นเพ่ือตอบสนองช่อง
โหว่เหล่านั้น สุดท้ายนี้ จะมีการศึกษาอิทธิพลและผลลัพธ์ที่รูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้มีต่อความเข้าใจในการท างาน
ของเศรษฐกิจ  
 
ICCU 350 โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   4 
วิชาบังคับก่อน: - 
เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกรายวิชาสาขาแล้ว จะมีโอกาสประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้จากบทเรียน ทั้งด้าน
เนื้อหาและสาระ เข้ากับการประเมินและเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านงานวิจัย



ทางวิชาการ และ/หรือ แฟ้มบันทึกผลงานต่างๆ (ตัวอย่างเช่นบทความเชิงวิพากษ์ ) โดยมีคณาจารย์ให้
ค าแนะน า งานดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ตัวนักศึกษาเองได้มีการต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษาตามแต่ละสาขา
ให้กว้างออกไปโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานสากลทางวิชาการเป็นเปูาหมายหลัก  นอกจากนี้ หลักสูตรนี้รวมทั้ง
การต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่เดิม ได้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการศกึษาระดับสูงต่อไป 
 
ICEG 232 การสื่อสารด้วยวาจาขั้นสูง 4 
วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  
รายวิชาการสื่อสารด้วยวาจาขั้นสูงน าเสนอทฤษฎีการโน้มน้าวใจ เทคนิคการใช้อวัจนภาษาและการใช้เสียง
ส าหรับผู้ประกาศข้ันสูง ศึกษาเทปบันทึกภาพขนาดสั้น กลยุทธ์การโต้วาที การน าเสนอบนเวทีและกลยุทธ์การ
เสนอขาย 
 
ICEG 250 ภาษาศาสตร์ขั้นแนะน า 4 
วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  
องค์ประกอบของภาษาของมนุษย์โดยเน้นที่พลังและความซับซ้อนของภาษา อิทธิพลของภาษาต่อปฏิสัมพันธ์ 
เรียนรู้เรื่องวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนภาษาศาสตร์ และหัวข้ออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ICEG 265 จากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  
ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างภาพยนตร์และงานวรรณกรรม คัดสรรเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและ
วิเคราะห์งานภาพยนตร์ที่สร้างจากงานเรื่องเดียวกันเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
สร้างเป็นภาพยนตร์ ผู้เรียนต้องอ่านงานเขียนจ านวนมาก ค้นคว้าอิสระ เขียนเรียงความตอบรับและน าเสนอ
ปากเปล่าจ านวนมาก 
 
ICEG 342 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  
ภาพพจน์ของชาวยุโรปและที่ไม่ใช่ยุโรปที่ปรากฎอยู่มากมายในงานเขียนของอีกฝุาย  ภาษาและวัฒนธรรม: 
ลัทธิยุคหลังอาณานิคม เป็นการศึกษาเพ่ือเรียนรู้และซึมซับงานวรรณกรรม ลักษณะดังกล่าว เริ่มจากศึกษา
ความรู้ เบื้องต้นเรื่องการเกิดยุคล่าอาณานิคม  และใช้ความรู้ดังกล่าววิเคราะห์ว่า  “ตะวันออก” และ 
“ตะวันตก” ถูกมองอย่างไรในงานเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้ตัวอย่างจากเรื่องสั้น นวนิยาย บันทึกการเดินทาง 



ดนตรี และภาพยนตร์ จุดมุ่งหมาย เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจภาพพจน์สิ่งที่ถูกมองในมุมมองใหม่ กิจกรรมที่ใช้
ประเมินผล ได้แก่ การพิพากษาจ าลอง โต้วาที ละคร การน าเสนอ การอ่านข้อเขียนและบทความ 
 
ICEG 355 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 หรือ ICCM 112 
ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแต่รากฐานจากตระกูลอินโดยูโรเปียน จนถึงความหลากหลายและภาษา
ประจ าท้องถิ่นในปัจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโครงสร้างและค าศัพท์ในแต่ละเวลา แต่ละ
สถานที่โดยศึกษาจากผลงานขององค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะรวมถึงงานคัดสรรจากสื่อ
อ่ืนๆ  
 
ICHM 205 การเมืองและจริยศาสตร์ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดปรัชญาทางการเมืองจากข้อเขียนยุคเก่าและร่วมสมัย ค าถามทางจริยธรรมที่พบบ่อยในมุมมองของ
กระบวนการยุติธรรม อภิปรายค าถามทางจริยธรรมว่าบุคคลควรถูกปกครองอย่างไรในเมื่ออยู่ใต้อ านาจรัฐ 
(การชอบด้วยกฎหมายของอ านาจรัฐ) ความสัมพันธ์ของเสรีภาพและการปกครองตนเอง ส ารวจหารัฐที่มีความ
เป็นธรรมหรือผู้ปกครองที่ดี และระเบียบระหว่างประเทศที่เป็นธรรม ทดสอบผู้เรียนโดยน าบทเรียนมา
ประยุกต์ใช้กับประเด็นทางการเมือง สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 
 
ICHM 213 ส่วนประกอบของการน าเสนอความรู้ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ความรู้ที่แสดงมุมมองจากทางตรรกศาสตร์ สัญญวิทยาและปรัชญา ที่มุ่งว่าด้วยความคิดเห็นที่เป็นระบบของ
โลก (ปรัชญาว่าด้วยความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์) และไม่ใช่ระดับเดียว (สามัญส านึก) การใช้เหตุผล การแสดง
เครื่องมือ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่อภิปรายในงานเกี่ยวกับการวิจัยในทางเหตุผลโดยปราศจากโปรแกรม
เป้าหมายและการค านวณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
ICLC 211 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 133  
อ่านและย่อข้อความ เขียนตัวอักษร ประสบการณ์การท่องเที่ยว บรรยายลักษณะบุคคล บุพบท “ba” (บุพบท 
“ba” ที่ใช้กับร่วมกับกรรมท าหน้าที่เป็นวิเศษณานุประโยค ใช้กับกริยาแสดงการคาดเดา) บรรยายการกระท า



ที่ต่อเนื่องกัน ส่วนขยายการบอกทิศทาง บรรยายระดับของสถานะของสิ่งของที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
วัฒนธรรมการแต่งงานแบบจีน 
 
ICLC 212 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 211  
บรรยายความรู้สึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณ์กับการประเมินพฤติกรรม บุพบท 
“ba” (ต่อ) แสดงความหมายว่าถูกกระท าโดยใช้บุพบท “bei” “jiao” “rang” ส่วนเติมเต็มเรื่องขีด
ความสามารถ (๑) คุณศัพท์บอกจ านวนนับรวมกันหลายจ านวน วัฒนธรรมจีนและขนบการตกแต่งบ้าน 
 
ICLC 213 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 212  
ส่งค าเชิญ ตอบรับค าเชิญและค าขอ แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ชี้ให้เห็นผลจากการกระท าโดยใช้ส่วน
เติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม ค าถามอย่างมีวาทะศิลป์ในการยืนยันหรือปฏิเสธ ส่วนเติมเต็มเรื่องขีด
ความสามารถ (๒) ส านวนสุภาษิต 
 
ICLC 311 ภาษาจีนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 213  
ศึกษากฏไวยากรณ์ในระดับกลางและค าศัพท์เฉพาะด้านเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสนทนากับผู้อ่ืนในหัวข้อ
เฉพาะด้านได้ แสดงความคิดเห็นและขอความกระจ่างในหัวข้อเหล่านั้น อ่านข้อความหลากหลายประเภทมาก
ขึ้น เขียนจดหมายหรือค าบรรยายขนาดยาวขึ้น ถามเพ่ือขอค าแนะน า ค าปลอบโยน เขียนเรื่องเกี่ยวกับการ
เดินทาง แสดงข้อสันนิษฐาน ส านวนจีน แสดงความรู้สึกโศกเศร้าหรือคับข้องใจ กฎและข้อบังคับในการเดิน
ทางเข้าประเทศ ความเชื่อเรื่องโชคดีและโชคร้าย บ้านแบบจีน (Siheyuan) งิ้วปักกิ่ง ประโยคบ่งบอกการ
เกิดข้ึนและด ารงอยู่ การปฏิเสธค าขอโดยอ้อม การซ้ าค าคุณศัพท์ให้เป็นค าวิเศษณ์ ค าเชื่อม 
 
ICLC 312 ภาษาจีนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 311  
ศึกษากฎไวยากรณ์ระดับสูงขึ้นและค าศัพท์เฉพาะด้านเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเริ่ม ด าเนิน และจบการสนทนา
และอภิปรายในหัวข้อ/เหตุการณ์เฉพาะที่มีขนาดยาวขึ้นได้ รวมถึงอ่านและเขียนข้อความโต้แย้งเนื้อหาใน
หัวข้อ/เหตุการณ์ดังกล่าว สุภาษิตจีน (๑) ส านวน (๑) กวี (๑) การเปรียบเทียบ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ



จีน ภาษาถิ่นในประเทศจีน เทศกาลเช็งเม้ง สามหุบเขาแห่งแม่น้ าแยงซี ประโยคที่ใช้ bei การบ่งบอกความ
เป็นไปได้ ค าบุพบท กริยาช่วย ความต่อเนื่องของการกระท า ค าวิเศษณ์ 
 
ICLC 313 ภาษาจีนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 312  
รวมเนื้อหาการสอนจากรายวิชา ICLC 311 และ 312 โดยเพ่ิมเติมไวยากรณ์และศัพท์เฉพาะทางในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับกลาง แจ้งเตือน จดข้อความ จดบันทึก กล่าวถึง
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยท่าทีประหลาดใจ สุภาษิตจีน (๒) ส านวน (๒) กวี (๒) เทศกาลไหว้พระจันทร์ 
กิจกรรมหน้าร้อนของเยาวชนในประเทศจีน ความก้าวหน้าของครอบครัวจีนในปัจจุบัน ค าวิเศษณ์ วลี ค าเชื่อม 
กริยาช่วย (๒) 
 
ICLC 340 ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICLC 313  
วิชาภาษาจีนส าหรับธุรกิจเน้นภาษาที่ใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ เช่น การสนทนาในแผนกต้อนรับ การน าเสนอ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การบรรยายโครงสร้างขององค์กร และการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าและ
เพ่ือนร่วมงาน 
 
ICLF 211 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 123  
สนทนาเรื่องเพ่ือน บรรยายลักษณะบุคคล หางาน สมัครงาน ให้ค าปรึกษา สนทนาเรื่องกิจกรรมและ
ประสบการณ์ในการท างาน รายงานด้วยวาจา (๑) สรรพนามเชื่อมความ qui, que, a qui  การใช้กาลอดีตไม่
สมบูรณ์ (imparfait) คู่กับกาลอดีตธรรมดา (passé compose) ปริกัลบมาลา (subjunctive mood) 
 
ICLF 212 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 211  
สนทนาเกี่ยวกับประเทศ เข้าใจข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวและจองสิ่งต่างๆ สนทนาเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ในชีวิตของบุคคล ตัดสินใจเลือกตัวเลือก สนทนาเรื่องภาพยนตร์ สรรพนามเชื่อมความ où dont สรรพนาม 
en และ y อาการนาม ทบทวนกาลอดีตไม่สมบูรณ์และกาลปัจจุบันธรรมดา กาลอดีตสมบูรณ์ กรรมวาจก 
 
 



ICLF 213 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 212  
แสดงความปรารถนา ให้ค าแนะน า สนทนาเรื่องโครงการ สนทนาเรื่องหนังสือหรือบทความ แสดง
วัตถุประสงค์ เหตุและผลที่ตามมา แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สนทนาเรื่องความเปลี่ ยนแปลงในชีวิต 
แสดงความเสียใจ ปริกัลบมาลาแสดงความปรารถนา การกล่าวรายงานและ ความเกี่ยวเนื่องของเวลา ประโยค
เงื่อนไขกาลอดีตเพ่ือแสดงข้อสันนิษฐานและความเสียใจ 
 
ICLF 311 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 213  
ไวยากรณ์และศัพท์ระดับสูงขึ้นส าหรับเนื้อหาเฉพาะทางที่หลากหลายมากข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาเริ่ม ด าเนิน และ
จบบทสนทนาขนาดยาวได้ อภิปรายประเด็นและเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ อ่านและเขียนข้อความโต้แย้งอย่าง
ง่ายต่อบริบทเหล่านั้น พูดถึงภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของบุคคล สอบถามข้อมูลและให้ค าปรึกษาทางอีเมล์ 
บรรยายบุคคลและพฤติกรรมของพวกเขา พูดยกย่อง ต าหนิและให้ค าชี้แนะ แสดงความรู้สึก (๒) ให้ค าปรึกษา
และออกค าสั่ง พูดเรื่องการบริโภค เขียนข้อเรียกร้องทางอีเมล์ ต่อรองราคา ร้องเรียนเรื่องบริการ บอกเล่าการ
สนทนาสู่บุคคลที่สาม พูดเพ่ือให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นใจ 
 
ICLF 312 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 311  
ไวยากรณ์และศัพท์ระดับสูงขึ้นส าหรับเนื้อหาเฉพาะทางที่หลากหลายมากข้ึน เพ่ือให้นักศึกษาเริ่ม ด าเนิน และ
จบบทสนทนาขนาดยาวได้ อภิปรายประเด็นและเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ อ่านและเขียนข้อความโต้แย้งอย่าง
ง่ายต่อบริบทเหล่านั้น พูดถึงภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของบุคคล สอบถามข้อมูลและให้ค าปรึกษาทางอีเมล์ 
บรรยายบุคคลและพฤติกรรมของพวกเขา พูดยกย่อง ต าหนิและให้ค าชี้แนะ แสดงความรู้สึก (๒) ให้ค าปรึกษา
และออกค าสั่ง พูดเรื่องการบริโภค เขียนข้อเรียกร้องทางอีเมล์ ต่อรองราคา ร้องเรียนเรื่องบริการ บอกเล่าการ
สนทนาสู่บุคคลที่สาม พูดเพ่ือให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นใจ 
 
ICLF 313 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 312  
รวมเนื้อหาการสอนจากรายวิชา ICLF 311 และ 312 โดยเพ่ิมเติมไวยากรณ์และศัพท์เฉพาะทางในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับกลาง พูดเรื่องการเรียนและเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เขียนประวัติโดยสังเขป (curriculum vitae) สนทนาเรื่องในอดีต แสดงการยอมรับและต่อต้านในพูดเชิง



อภิปราย (๑) สนทนาเรื่องสื่อ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร พูดถึงเหตุการณ์ในข่าว บอกข้อมูลผ่านทางจดหมาย
หรืออีเมล์ เข้าใจและบอกเล่าข่าวในหนังสือพิมพ์ แสดงความคิดเห็นและหาข้อสนับสนุน ปลุกปลอบและสร้าง
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว สอบถามข้อมูลทางอีเมล์ บอกจุดมุ่งหมาย บอกช่วงเวลาโดยใช้ศัพท์บ่งชี้ช่วงเวลา 
  
ICLF 340 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICLF 313  
วิชาภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจเน้นภาษาที่ใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ เช่น การสนทนาในแผนกต้อนรับ การ
น าเสนอบริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การบรรยายโครงสร้างขององค์กร และการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้า
และเพ่ือนร่วมงาน 
 
ICLG 211 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 103  
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ รูปลักษณ์ ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับ สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวในปัจจุบัน
และอดีต สถิติ การเฉลิมฉลองและวัฒนธรรม วันที่ ของขวัญ การเปรียบเทียบขั้นกว่ าของค าคุณศัพท์ กริยา
ช่วยกาลอดีต อนุประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ (เหตุและเง่ือนไข) บุรุษสรรพนาม กรรมการกและกรรมรอง 
 
ICLG 212 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 211  
บ้าน (๒) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (๒) โรงเรียนและการศึกษา ระบบโรงเรียนในประเทศเยอรมนี แผนการใน
อนาคต รูปลักษณ์ (๒) สมัยนิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต การบรรยายบุคคล อนุประโยค (๒) กาลอนาคต 
ผันค าคุณศัพท์ให้มีความหมายตรงข้าม 
 
ICLG 213 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 212  
ท่องเที่ยว อากาศและฤดูกาล การขนส่งสาธารณะ การใช้เวลาว่าง เรียนรู้การรู้จักผู้คนในต่างประเทศ สโมสร 
การท างานและการหางาน ประกาศรับสมัครงานและการสมัคร ค ากริยาที่ไม่ใช้บุรุษสรรพนาม กริยาช่วย (๓) 
อนุประโยคขยายนามข้างหน้า  สรรพนามไม่เจาะจง กริยาวลี อนุประโยค (เงื่อนไข) 
 
 
 



ICLG 311 ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 213  
สื่อ สถิติ นิสัยในการใช้สื่อ การโต้แย้งเกี่ยวกับสื่อ ข้อความในสื่อ (การอ่านและการเขียน)  การเมือง ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความปรารถนาเกี่ยวกับการเมือง มารยาทที่ดีและไม่ดีในวัฒนธรรมต่างๆ การเชื้อเชิญใน
ต่างวัฒนธรรม ความสุภาพ การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม ค าแสดงค าถาม (ย่อ) ค าคุณศัพท์ที่ท าหน้าที่
เป็นค าอุปสรรค ค าคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้าม ค ากริยาแสดงอดีตกาล ค ากริยาที่มีบุพบทตายตัว ค า
บุพบทและกรรมรอง อนุประโยคท่ีไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
 
ICLG 312 ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 311  
บรรยายลักษณะบุคคล ถามข้อมูลทางโทรศัพท์ บรรยายข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ จองห้องพัก ร้องเรียน 
แสดงความชื่นชม การสมัครงานทางโทรศัพท์ เข้าใจแผ่นพับการท่องเที่ยว  พูดถึงนิสัยการรับประทานอาหาร 
เข้าใจข้อแนะน าส าหรับการรับประทานเพ่ือสุขภาพ สั่งอาหารและจ่ายเงินในร้านอาหาร ให้ค าแนะน า  ค าบุพ
บทและกรรมตรง (ย่อ)  
 
ICLG 313 ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 312  
เข้าใจบทอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พูดถึงเรื่องราวในอดีต การอพยพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุโรป พูดถึง
ความสัมพันธ์ แสดงความรู้สึก แสดงความเห็นตรงข้าม คลี่คลายปมปัญหา อธิบายปัญหาและแสดงความ
ปรารถนา รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน พูดกับแพทย์ พูดเกี่ยวกับอาชีพที่ดูแลผู้ป่วย  
 
ICLG 340 ภาษาเยอรมันส าหรับธุรกิจ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICLG 313  
วิชาภาษาเยอรมันส าหรับธุรกิจเน้นภาษาที่ใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ เช่น การสนทนาในแผนกต้อนรับ การ
น าเสนอบริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การบรรยายโครงสร้างขององค์กร และการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้า
และเพ่ือนร่วมงาน 
 
 
 
 



ICLJ 211 ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 113 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๓ 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว แสดงความเห็น ความประทับใจ ความคาดหวัง รายงานหรือหยิบยกค าพูดของผู้อ่ืน 
บรรยายและอธิบายผู้คนและสิ่งของอย่างละเอียด บอกทิศทาง บรรยายการกระท าที่ดีของผู้อ่ืนด้วยค ากริยาที่
เหมาะสม ตัดสินใจ ตัดสินความจากการคาดคะเน ขอค าอธิบาย อธิบายสถานการณ์หรือเหตุผลของบุคคล ขอ
ค าปรึกษาและค าแนะน าวิธีการ บอกสิ่งที่ท าได้และไม่ได้ด้วยค ากริยาที่เหมาะสม 
 
ICLJ 212 ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 211  
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายสถานะของสิ่งต่างๆ ความจ าเป็นของการกระท าต่างๆ ที่วางแผนไว้ในอนาคต บอก
ความตั้งใจ แผนการ และตารางเวลา แสดงการคาดเดาและข้อวินิจฉัย ขอให้ผู้อ่ืนจดข้อความหรือถ่ายทอด
ข้อความ บอกมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติของการกระท าต่างๆ และการท างาน บรรยายเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติสิ่งต่างๆ บอกเล่ากิจวัตรที่ท าทุกวัน 
 
ICLJ 213 ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับภาษาหรือ ICLJ 212  
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว การตัดสินใจตามสถานการณ์ แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บรรยายความเปลี่ยนแปลง
ของความสามารถและสภาพของมนุษย์ บรรยายการกระท าของบุคคลที่ ๓ บรรยายกริยาของคนเม่ือเบื่อหน่าย
หรือมีปัญหาโดยใช้กรรมวาจก บรรยายโดยเน้นย้ าข้อมูลที่ส าคัญ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เหตุการณ์ และ
สาเหตุการเกิด ย้ าสิ่งที่ผู้พูดตระหนักจากการสอบถามด้วยประโยคค าถาม บรรยายการให้และรับและการ
กระท าระหว่างบุคคลด้วยค าที่เหมาะสมกับสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  บอกประโยชน์ การ
ประเมินค่า เวลาที่ส าคัญ ค่าใช้จ่าย 
 
ICLJ 311 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 213  
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว คาดเดาเหตุการณ์จากสิ่งของ บุคคล และฉากท่ีปรากฎ แสดงออกว่าการกระท าหรือสภาพ
ใดๆ นั้นมากเกินความจ าเป็น บรรยายความยากง่ายในการจัดการหรือกระท าสิ่งใด บอกความรู้สึกแปลกใจ 
ผิดหวัง หรือไม่พอใจเมื่อผลที่ตามมาไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง บรรยายวิธีรับมือกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะตามมา
ในเหตุการณ์สมมุติ บอกเล่าการกระท าโดยเน้นย้ าแต่ละจุดเวลาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น แสดงออกถึงความ
เชื่อมั่นและมั่นใจต่อสิ่งที่บอกออกไป แสดงการบังคับและอนุญาต ขออนุญาตอย่างสุภาพ เข้าใจขนบการใช้



ภาษาญี่ปุ่นตามความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟังบนพ้ืนฐานของล าดับอาวุโส สถานะทางสังคม ความสัมพันธ์
ของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เข้าใจธรรมเนียมในการแสดงออกถึงความเคารพและความนอบน้อม  
 
ICLJ 312 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 311  
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายมุมมองทางวัฒนธรรม สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติ เปรียบเทียบระบบการศึกษา 
เข้าใจและน าเสนอแผนภูมิกราฟและตาราง สนทนาเก่ียวกับสุขภาพ 
 
ICLJ 313 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 312  
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายมุมมองทางวัฒนธรรม สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติ เปรียบเทียบระบบการศึกษา 
เข้าใจและน าเสนอแผนภูมิกราฟและตาราง สนทนาเก่ียวกับสุขภาพ 
 
ICLJ 340 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICLJ 313  
วิชาภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจเน้นภาษาท่ีใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ การติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขออนุญาต การยื่นข้อเสนอ การขอนัดหมาย ศึกษาเกี่ยวการลั กษณะและ
แนวทางอันเฉพาะตัวของวงการธุรกิจญี่ปุ่น 
 
ICLS 211 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 143  
งานอดิเรก การผันกริยาตามสรรพนาม การใช้ porque/para เรื่องเกี่ยวกับบ้าน เฟอร์นิเจอร์และส่วนต่างๆ 
ของบ้าน ลักษณะภายนอก ครอบครัว กริยากาลปัจจุบันที่พิเศษ กริยากาลปัจจุบันก าลังด าเนินไป 
 
ICLS 212 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 211  
กิจกรรมสันทนาการ ความตั้งใจและโครงการ ความเจ็บปวด ไม่สบายและอาการ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ศัพท์
เกี่ยวกับอาหาร รูปกริยา ir a + infinitive กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ ข้อแตกต่างระหว่าง ser และ estar บุรุษ
สรรนามผันตามกรรม กริยา gustar 
 



ICLS 213 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 212  
กิจวัตรในอดีต ธรรมเนียมปฏิบัติและสภาวะแวดล้อม การกระท าในอดีตและปัจจุบัน ค าแนะน า การบอกให้
ท า (ค าสั่ง) อนาคต สถานการณ์และการกระท า เงื่อนไข การคาดคะเน ประสบการณ์ในอดีต กริยากาล
สมบูรณ์ กริยากาล indefinido กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ ความขัดแย้งของกาลอดีต 
 
ICLS 311 ภาษาสเปนระดับกลาง ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 213   
กิจวัตรในอดีตและปัจจุบัน ภาระหน้าที่ ข้อห้าม การสนทนาทางโทรศัพท์ ประโยคบอกเล่าโดยตรง และบอก
เล่าค าพูดของผู้อื่น ประธาน กรรมตรงและกรรมรอง ค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพ รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
 
ICLS 312 ภาษาสเปนระดับกลาง ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 311  
แสดงความปรารถนา ร้องเรียน และความจ าเป็น บอกเล่าเรื่องราว แสดงสาเหตุและผลลัพท์ แสดงความสนใจ
และความรู้สึก กริยารูปเดิม พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล แสดงความไม่เห็นด้วยในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คลี่คลายข้อขัดแย้ง อธิบายอย่างเจาะจงและอธิบายการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
ICLS 313 ภาษาสเปนระดับกลาง ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 312  
สมมุติฐานและการคาดเดา เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เขียนบทความรางานข่าว อ้างถึงบทความข่าวและ
วิจารณ์ ให้ค าแนะน า  สร้างสถานการณ์สมมุติในจินตนาการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระท าและความ
ประพฤติ แสดงความคิดเห็นและความปรารถนา เล่าเหตุการณ์ในอดีต กริยากาลอนาคต กริยารูปเดิม  กริยา
อดีตกาล และกรรมการก ค าศัพท์ที่ใช้ในสื่อต่างๆ 
 
ICLS 340 ภาษาสเปนส าหรับธุรกิจ 4 
วิชาบังคับก่อน: ICLS 313  
วิชาภาษาสเปนส าหรับธุรกิจเน้นภาษาที่ใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การติดต่อสื่อสารกับบริษัท
ต่างๆ 
 
 



ICMB 203 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
แนะน าหลักเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค ทฤษฎีด้านราคา ความขาดแคลนทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต โครงสร้างทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงอรรถประโยชน์ และการกระจายรายได้ 
 
ICMB 204 เศรษฐศาสตร์มหภาค 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
แนะน าหลักในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค ทฤษฎีด้านผลผลิต การบริโภค ภาวะเงินเฟ้อ 
ภาวะการว่างงาน นโยบายการเงินและการคลัง และระบบการเงินระหว่างประเทศ 
 
ICMI 457 การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
การส ารวจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาจากสาขาวิชาด้านจิตวิทยา กฎหมาย การเงิน การ
สื่อสาร การเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของการเจรจา การพัฒนาความสามารถของปัจเจก
บุคคลในการเจรจาผ่านแบบฝึกหัดเดี่ยวและกลุ่ม การชี้ให้เห็นถึงแนวทางส่วนตัวในการเจรจารวมทั้งผลของ
การตัดสินใจของนักเจรจา ความสามารถในการที่จะยอมรับและประเมินพฤติกรรมด้านการเจรจาทั้งของตน
และผู้อ่ืน 
 
ICML 101 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
ทักทาย แนะน าตัว ตัวอักษรและหน่วยเสียงในภาษาเยอรมัน ข้อมูลส่วนตัว เลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอ
ราคา แสดงความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ ซื้อของในห้างสรรพสินค้า มาตรวัด -
ชั่งตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสร้างประโยค เพศของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 
 
ICML 102 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 101  
สั่งและจ่ายค่าอาหารในร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อ่านแผนที่ 
ลักษณะของงานที่ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ ค าถามที่ตอบว่าใช่/ไม่ใช่ รูปแบบค าสั่ง  
กริยาประสม บุพบทที่ใช้กับกรรมรอง กริยามาลา กริยาช่วย (๑) วงเล็บที่ใช้ในประโยคภาษาเยอรมัน 
 



ICML 103 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 102  
ปัญหาและการแนะน าด้านสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ บ้าน (๑) โฆษณา อพาร์ทเมนต์ 
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (๑) เหตุการณ์และอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV) ค า
แสดงความเป็นเจ้าของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ์ ตัวเชื่อม กริยาช่วย (๒) 
 
ICML 111 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ทักทายและแนะน าตัว สอบถามข้อมูลสิ่งของ ถามถึงที่ตั้งสิ่งต่างๆ ถามข้อมูล
ผลิตภัณฑ์และราคา บอกเวลา บอกวัน บอกเล่ากิจกรรมประจ าวันอย่างง่าย พรรณนาท่าทางในการใช้
ยานพาหนะ เชิญบุคคลท ากิจกรรมร่วมกัน เลข ๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 
ICML 112 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 111  
อักษรคันจิ ๔๐ ตัว ถามชื่อเรียกของสิ่งต่างๆ อธิบายอากัปกิริยาการส่งและรับสิ่งของระหว่างบุคคล อธิบาย
สถานการณ์และความรู้สึกด้วยค าคุณศัพท์ บอกความชอบ/ไม่ชอบ สิ่งที่ดี/ไม่ดี อธิบายเหตุผลและสาเหตุ 
อธิบายการมีอยู่ของสิ่งของ บุคคล และสัตว์ จ านวน ความรู้สึก ความประทับใจต่อประเหตุการณ์และ
ประสบการณ์ในอดีต สิ่งที่ปรารถนาและต้องการท า 
 
ICML 113 ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 112  
อักษรคันจิ ๔๐ ตัว บอกวิธีการและให้ความช่วยเหลือ บรรยายการกระท าของบุคคล ขออนุญาตและท าความ
เข้าใจข้อห้าม เล่าเรื่องครอบครัวและงาน อธิบายตัวอย่างและบรรยายบุคคล สิ่งของและสถานที่อย่างง่าย 
ยืนยันสิ่งที่ต้องการให้ท าและไม่ต้องการให้ท า บอกเล่างานอดิเรก บรรยายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของและ
สถานการณ์ สนทนากับเพื่อนโดยใช้ค าพูดอย่างง่าย 
 
ICML 121 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
เลข ๐ ถึง ๖๙ แนะน าตัวเอง ทักทายผู้อ่ืน เพศและพจน์ของค านาม ค าน าหน้านาม (ชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะ) 
ค าคุณศัพท์ กริยากาลปัจจุบัน บอกและฟังหมายเลขโทรศัพท์ บอกวันที่ 



ICML 122 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 121  
สนทนาเรื่องตารางการเดินทาง ถามและตอบเรื่องวันและเวลา เข้าพักท่ีโรงแรม สอบถามเรื่องสิ่งอ านวยความ
สะดวกในโรงแรม ซื้อตั๋วเครื่องบิน ฟังและบอกทิศทาง นับเลข ๑๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ รูปแบบของประโยคค าถาม 
(ค าถามที่ใช้วลี est-ce que, qu’est-ce que, que, quoi, combine de …) กาลปัจจุบันของกริยาที่ลงท้าย
ด้วย –er, -ir, -re, -oir รูปปฏิเสธ 
 
ICML 123 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 122  
จองโต๊ะในร้านอาหารและสั่งอาหาร บอกสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ซื้อตั๋วเดินทางและสอบถามอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ เปิดบัญชีธนาคาร ซื้อของขวัญ ถามและฟังการบอกทิศทาง ประโยคแสดงค าสั่ง กริยา
กาลอนาคต ซื้อเสื้อผ้า บอกปริมาณ ค าน าหน้านามที่นับไม่ได้ กาลอดีตธรรมดาที่ใช้กับกริยาช่วย avoir กาล
อนาคตที่ก าลังเกิดขึ้น รูปกิริยา aller + infinitive การผันค ากริยากาลปัจจุบัน (recapitulation) รูปแบบการ
ปฏิเสธที่ซับซ้อน 
 
ICML 131 ภาษาจีนระดับต้น ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
สัทศาสตร์ภาษาจีน (PINYIN) หลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน ทักทายและสอบถามข้อมูลของบุคคล (ชื่อ 
สัญชาติ สถานศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) สร้างประโยคค าถามด้วยค าพ้ืนฐาน สั่งอาหารในร้านอาหาร 
ถามราคาสิ่งของ จ านวน ๐ – ๑๐,๐๐๐ ค าเก่ียวกับการชั่งตวง เขียนอักษรจีน ๒๐๐ ค า 
 
ICML 132 ภาษาจีนระดับต้น ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 131  
บรรยายความรู้สึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณ์กับการประเมินพฤติกรรม บุพบท 
“ba” (ต่อ) แสดงความหมายว่าถูกกระท าโดยใช้บุพบท “bei” “jiao” “rang” ส่วนเติมเต็มเรื่องขีด
ความสามารถ (๑) คุณศัพท์บอกจ านวนนับรวมกันหลายจ านวน วัฒนธรรมจีนและขนบการตกแต่งบ้าน 
 
 
 
 



ICML 133 ภาษาจีนระดับต้น ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 132  
ส่งค าเชิญ ตอบรับค าเชิญและค าขอ แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ชี้ให้เห็นผลจากการกระท าโดยใช้ส่วน
เติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม ค าถามอย่างมีวาทะศิลป์ในการยืนยันหรือปฏิเสธ ส่วนเติมเต็มเรื่องขีด
ความสามารถ (๒) ส านวนสุภาษิต 
 
ICML 141 ภาษาสเปนระดับต้น ๑ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ผันกริยา (กาลปัจจุบัน) กริยา ser, tener และ llamarse เพศ ตัวอักษร นับเลข ๐ 
– ๑๐๐ สถานที่และประเทศ บรรยายสิ่งที่ปรากฎอยู่ ค ากริยาที่ใช้สนทนาเรื่องที่ตั้ง กริยา hay และ estar บุพ
บท a, con de, por และ para 
 
ICML 142 ภาษาสเปนระดับต้น ๒ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 141  
วัตถุ สี เสื้อผ้า สิ่งที่ชอบ ความสนใจ ลักษณะภายนอก งานอดิเรกและบอกความถี่ในการท า บอกเวลา 
ร้านอาหาร ข้อมูลเรื่องอาหาร การผันกริยากาลปัจจุบันที่พิเศษ กริยา gustar ค าน าหน้านาม el, la, los, las 
นับเลขตั้งแต่ ๑๐๐ เป็นต้นไป ผันกริยาตามสรรพนาม 
 
ICML 143 ภาษาสเปนระดับต้น ๓ 4 
วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 142  
ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณ์ในอดีต กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ กริยากาลอดีต indefinido 
กริยา ser, estar และ hay ศัพท์เก่ียวกับสถานที่ ค าท่ีใช้ระบุเวลาในกาลอดีต กริยา empezar a + infinitive 
กริยา ir / irse 
 
ICSO 283 วัฒนธรรมสากลศึกษา 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ การศึกษาสัญลักษณ์ วิธีที่วัฒนธรรมถูกก าหนดและสร้างขึ้นมา นวสมัย หลังนวสมัย 
และวัฒนธรรมเทคโนโลยี รูปแบบวัฒนธรรมของกลุ่มที่ครอบง าและของชนกลุ่มน้อย เพศ เพศสภาพ และชาติ
พันธุ์ โลกานิยมและยุคหลังการล่าอาณานิคม วัฒนธรรมของชีวิตประจ าวัน 
 



ICSO 348 สังคม การเมืองและเศรษฐกิจยุโรปในปัจจุบัน 4 
วิชาบังคบัก่อน: - 
สถานการณ์ปัจจุบันในยุโรป พัฒนาการทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม การเจริญเติบโตและความเข้มแข็งของ
สหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ชาติพันธุ์ การแบ่งแยก และความ
ขัดแย้งในยุโรปตะวันตกและกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่าน ไซปรัสและความสัมพันธ์ ระหว่างกรีซกับตุรกี 
การย้ายถิ่นเข้ามาในยุโรป พระสันตะปาปาและคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก 
 
ICSS 221 สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โครงสร้างทางสังคมและล าดับชั้นทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความ
เกรงใจ ครอบครัว บทบาทของศาสนาพุทธกับวิญญาณนิยม ประเพณีพ้ืนบ้าน (การเกิด การด าเนินชีวิต การ
แต่งงาน ความตาย ฯลฯ) ยุคสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
วัฒนธรรมผู้ประกอบธุรกิจ การแบ่งแยกระหว่างเมืองและชนบท 
 

 



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสื่อและการสื่อสาร) 

 

กลุมวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ICCM 104 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICME 100  

โวหารรูปแบบตางๆ การเขียนบทความและงานคนควาเชิงวิชาการเบื้องตน 

 

ICCM 105 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 104  

การเขียนบทความและงานคนควาเชิงวิชาการ 

 

ICCM 106 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 105  

องคประกอบพ้ืนฐานของการพูดในท่ีสาธารณะในบริบททางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ การพูดเชิงใหขอมูล 

และการพูดเชิงโนมนาว 

 

ICCM 111 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

การเขียนและการนําเสนอเชิงวิชาการดานทักษะการอาน การเขียน และการพูดในท่ีสาธารณะ โดยเนนการ

พัฒนาโวหารรูปแบบตางๆ 

 

ICCM 112 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 111  

การเขียนเชิงวิชาการและทักษะการนําเสนอโดยการอาน การเขียน  และการพูดในท่ีสาธารณะ โดยเนนการ

อภิปรายและการคนควาข้ันขอมูลทุติยภูมิ 

 

ICCM 202 สํารวจความเปนจริงของโลก 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  



เขียนบทความหรือนําเสนอดวยวาจาเก่ียวกับประเด็นปญหาในยุครวมสมัย โดยใชเนื้อหาและงานคนควาใน

หองเรียน งานมอบหมายไดแกรายงาน แฟมรวมผลงาน การอภิปรายและรายงานประจําภาคการศึกษา 

 

ICCM 203 วรรณคดีวิจารณข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

งานวรรณคดีประเภทเรื่องสั้น นิยาย กวีนิพนธและบทละคร งานท่ีมอบหมายไดแก แฟมผลงาน การอภิปราย 

และรายงานประจําภาคการศึกษา 

 

ICCM 204 ศิลปะการประพันธ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

งานวรรณกรรม กวีนิพนธ บทละครและการผลิตสื่อ  เรียนรูและฝกฝนงานเขียนประเภทตางๆ ผลิตนิตยสาร

เก่ียวกับวรรณคดีขนาดเล็กเผยแพรในวิทยาลัย 

 

ICEG 232 การส่ือสารดวยวาจาระดับสูง 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

การโนมนาวใจ เทคนิคการใชอวัจนภาษาและการใชเสียงสําหรับผูประกาศข้ันสูง ศึกษาเทปบันทึกภาพขนาด

สั้น กลยุทธการโตวาที การนําเสนอบนเวทีและกลยุทธการเสนอขาย 

 

ICEG 250 ภาษาศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

องคประกอบของภาษาของมนุษยโดยเนนท่ีพลังและความซับซอนของภาษา อิทธิพลของภาษาตอปฏิสัมพันธ 

เรียนรูเรื่องวากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนภาษาศาสตร และหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

ICEG 265 จากวรรณกรรมสูภาพยนตร 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาความเชื่อมโยงระหวางภาพยนตรและงานวรรณกรรม คัดสรรเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและ

วิเคราะหงานภาพยนตรท่ีสรางจากงานเรื่องเดียวกันเพ่ือศึกษาความเปนไปไดและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการ

สรางเปนภาพยนตร ผูเรียนตองอานงานเขียนจํานวนมาก คนควาอิสระ เขียนเรียงความตอบรับและนําเสนอ

ปากเปลาจํานวนมาก 

 



ICEG 342 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีใชภาษาอังกฤษ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ภาพพจนของชาวยุโรปและท่ีไมใชยุโรปท่ีปรากฎอยูมากมายในงานเขียนของอีกฝุาย ภาษาและวัฒนธรรม: 

ลัทธิยุคหลังอาณานิคม เปนการศึกษาเพ่ือเรียนรูและซึมซับงานวรรณกรรมลักษณะดังกลาว เริ่มจากศึกษา

ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดยุคลาอาณานิคม และใชความรูดังกลาววิเคราะหวา ถูกมองอยางไรในงานเขียน

ประเภทตางๆ โดยใช ”ตะวันตก“ และ “ตะวันออก” จุดมุงหมายเพ่ือใหตัวอยางจากเรื่องสั้น นวนิยาย บันทึก

การเดินทาง ดนตรี และภาพยนตร นักศึกษาเขาใจภาพพจนสิ่งท่ีถูกมองในมุมมองใหม กิจกรรมท่ีใช

ประเมินผล ไดแก การพิพากษาจําลอง โตวาที ละคร การนําเสนอ การอานขอเขียนและบทความ 

 

ICEG 344 ภาษากับวัฒนธรรม 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาความเก่ียวพันของภาษากับวัฒนธรรม สมมุติฐานของซาเปยรและวอรฟ (Sapir/Whorf) วัฒนธรรมกับ

ศัพท วัฒนธรรมกับรูปแบบปฏิสัมพันธ วัฒนธรรมกับรูปแบบวาทกรรม ความหมายเปรียบเทียบ วาทศาสตร

เปรียบเทียบ รวมถึงอวัจนภาษาและปริภาษา 

 

ICEG 355 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแตรากฐานจากตระกูลอินโดยูโรเปยน จนถึงความหลากหลายและภาษา

ประจําทองถ่ินในปจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโครงสรางและคําศัพทในแตละเวลา แตละ

สถานท่ีโดยศึกษาจากผลงานขององคการกระจายเสียงและเผยแพรภาพสาธารณะรวมถึงงานคัดสรรจากสื่อ

อ่ืนๆ 

 

ICEG 461 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: กวีนิพนธ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

กวีนิพนธ ไดแก สัมผัส ฉันทลักษณ แกน ยุคสมัย การเรียกรองของชาติพันธุและกวีสองภาษาในประวัติศาสตร 

 

ICEG 462 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: เรื่องส้ันและนวนิยาย 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาองคประกอบของเรื่องแตงจากเรื่องสั้นและนวนิยาย ครึ่งภาคการศึกษาแรกอภิปรายเก่ียวกับเรื่องสั้นท่ีมี

ความโดดเดนในองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง เชน ลักษณะตัวละคร บทสนทนา ภาษาท่ีใช โครงเรื่อง 



บรรยากาศ และมุมมองผูเลา อภิปรายวาองคประกอบดังกลาวมีกลวิธีอยางไรในการสรางความกลมกลืนหรือ

ขัดแยงกัน ครึ่งภาคการศึกษาหลังเปนการศึกษาลักษณะเดียวกันโดยใชนวนิยาย อภิปรายในชั้นเรียนบทตอบท 

โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนคนควาและนําเสนอมุมมองดานสังคมประวัติศาสตรของนวนิยายเรื่องนั้นๆ เพ่ือ

เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนการอภิปรายในชั้นเรียน หลังจากนั้นผูเรียนเลือกนวนิยายอีกหนึ่งเลมและ

เขียนบทความตอบกลับในรูปแบบของบันทึกการอาน นักศึกษานําเสนอนวนิยายดังกลาวในชวงกอนปลายภาค

เรียน การเรียนรูประเมินจากขอเขียนตอบกลับเชิงวิพากษ บันทึกการอาน การนําเสนอ และการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียน 

 

ICEG 463 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: ละครเวที 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาแนวทางเพ่ือการเขาถึงละครเวที ท้ังโดยการอาน ดูการแสดง วิเคราะหศิลปะการแสดงและสรางงาน

ละครเวที ผูเรียนจะตองอานงานจํานวนมาก ศึกษาคนควาดวยตนเอง เขียนบทวิจารณ ฝกการแสดง และสราง

งานละคร สมาชิกในชั้นเรียนตัดสินใจเลือกรวมกันระหวางละครองกเดียวจบ (หรือ flash drama) และการ

แสดงละครแบบอานบทละคร 

 

ICEG 484 การเรียนรูภาษาแรกและภาษาท่ีสอง 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาวิธีการท่ีเด็กเล็กเรียนรูภาษาแรกในชวงสองถึงสามขวบปแรก และเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง

กับการเรียนรูภาษาท่ีสองในเวลาตอมา ศึกษาทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาทักษะดานภาษา ท้ังพฤติกรรม

นิยม และชาติภูมินิยม ไปจนถึงแนวความคิดและแนววิเคราะหเชิงหนาท่ีตางๆ ท่ีมีในปจจุบัน และสํารวจนัย

ของทฤษฎีเหลานั้น 

 

ICME 100 ทักษะแหลงความรูภาษาอังกฤษ 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

หลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาในการอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหมีระดับเหมาะสมตอการ

เขาศึกษารายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ตอไป 

 

 

 

 



กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

ICNS 015 คณิตศาสตรทบทวน 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

เลขจํานวนจริง ชี้กําลังและกรณท การกระทําดวยจํานวนจริงและนิพจนพีชคณิต การแยกตัวประกอบ 

เศษสวน สมการเชิงเสน และสมการกําลังสอง อสมการเชิงเสน การประยุกตของสมการและอสมการ คาสัมมูล 

ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน 

 

ICNS 100 คณิตศาสตรเรงรัด 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICNS 015  

เสนตรง ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันกําลังสอง ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการ ฟงกชันเอกโปเนนเชียล (ชี้กําลัง) 

ฟงกชันลอการิทึม สมการชี้กําลังและลอการิทึม เมตริกซ การบวกเมตริกซและการคูณเมตริกซดวยสเกลาร 

การคูณเมตริกซ เมตริกซลดรูป เมตริกซผกผัน ดีเทอรมินันท และกฎคารเมอร (Cramer) 

 

ICNS 101 คณิตศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICNS 100  

ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ และแคลคูลลัสเชิงปริพันธ รวมท้ังการประยุกต 

 

ICNS 105 คณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

จํานวนเต็ม พีชคณิตเบื้องตน จํานวนเต็ม จํานวนตักยะ ทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารเลขจํานวนจริง การแก

สมการและการประยุกตสมการ อสมการและการแกอสมการ พจนตักยะ อัตราสวนและสัดสวน เปอรเซ็นต

และพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม ระบบพิกัดฉาก เรขาคณิตเบื้องตน สถิติและกราฟ ความนาจะ

เปน 

 

ICNS 111 ชีววิทยาข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาข้ันแนะนําซ่ึงเนนหนักแงมุมท่ีเก่ียวของชีวิตมนุษย สังคม และเศรษฐกิจ

โดยตรง การทํางานของเซลลและเคมีเพ่ือการดํารงชีวิต อีกท้ังการเจริญเติบโตและกระบวนการเผาผลาญ

อาหาร กําเนิดวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของสิ่งมีชีวิต ประเด็นสําคัญ

เก่ียวกับเทคโนโลยีดานพันธุกรรม ยารักษาโรค และความใสใจตอสิ่งแวดลอม 



 

ICNS 112 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความหลากหลายและการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต กําเนิดสิ่งมีชีวิต เซลล การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน พันธุ

ศาสตร การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความตระหนักในระบบนิเวศ 

 

ICNS 114 วิทยาศาสตรของรางกายมนุษย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

โครงสรางพ้ืนฐานของเซลล ระบบภูมิคุมกัน และระบบอ่ืนๆ ของรางกาย ไดเรียนรูถึงการทํางานของระบบ

ตางๆ นั้นของรางกาย เชน โครงสรางของและเนื้อเยื่อ ระบบตอมไรทอ ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ

สืบพันธุ ระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัส 

 

ICNS 115 วิวัฒนาการของมนุษยวานรกับสังคมของคนและลิง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ตนกําเนิดและวิวัฒนาการของมนุษยวานร การคัดเลือกตามธรรมชาติ และการศึกษาถึงสังคมคนและลิงภายใน

กรอบวิวัฒนาการ ตนกําเนิดของเผาพันธุมนุษย ศึกษาตนกําเนิดของรูปรางและอุปนิสัย และลักษณะทาง

พฤติกรรมท่ีมนุษยแตกตางไปจากพวกเลี้ยงลูกดวยนมท่ีไมใชมนุษย ลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาและนิสัยของ

มนุษยและพวกไมใชมนุษย ท้ังท่ียังมีอยูและท่ีสูญไปแลว 

 

ICNS 116 เห็ด รา และมนุษยชาติ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เชื้อรา มนุษยและสังคม สัมพันธกันอยางไร สํารวจการปฏิสัมพันธระหวางเชื้อรา มนุษย และสังคม เห็ด รา 

และผลิตภัณฑจากราตางๆ การใชทางอุตสาหกรรมของเชื้อรา อีกท้ังจะไดทดลองจําแนกชนิดของรา และเห็ด

ตางๆ 

 

ICNS 117 พืช มนุษย และสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สํารวจการปฏิสัมพันธของมนุษยและสังคมตอโลกของพืชและรา ความแตกตางกันในวัฒนธรรมท่ีตางกัน และ

การใชประโยชนจากพืช ท้ังทางดานการเปนยา ใชทอเปนผาเพ่ือทําเครื่องนุงหม และใชเปนอาหาร ขอดีและ

ขอเสียของการใชประโยชนดังกลาว 



 

ICNS 121 เคมีข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจปฏิกริยาระดับอะตอมและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการนําไปประยุกตในการ

กระบวนการตางๆ เชน กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม นักศึกษาจะไดมีความเขาใจมากยิ่งข้ึนวา

วิทยาศาสตรโดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีชวยใหเราเขาใจโลก อีกท้ังพัฒนาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับโลกของเราได

อยางไร 

 

ICNS 122 หลักเคมี 4 

วิชาบังคับกอน: - 

โครงสรางของอะตอม พันธะเคมี กาซ สารละลายในของแข็งและของเหลว สตอคิโอเมทรี สมดุลทางเคมี 

สมดุลอิออน คุณสมบัติทางเคมีของธาตุชนิดตางๆ 

 

ICNS 131 ฟสิกสข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูข้ันพ้ืนฐานของฟสิกสท่ีมีผลกระทบตอบุคคลและสังคม หนวยมาตรวัดตางๆ กลศาสตรและพลศาสตร 

พลังงานและความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสงและเสียง และสเปกตรัมของแมเหล็กไฟฟา 

 

ICNS 132 หลักฟสิกส 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบการวัด หนวย และมิติ; เวคเตอร; การเคลื่อนท่ีหรือเคลื่อนไหว: คําอธิบาย กฎของนิวตัน; การทํางาน: 

พลังงานจลน พลังงานศักย การอนุรักษพลังงาน; โมเมนตัมเชิงเสน และกฎการรักษาสภาวะของมัน; ความ

สมดุลยและความยืดหยุน; การเคลื่อนท่ีเปนชวงๆ การเคลื่อนท่ีของคลื่นในมิติเดียว; เสียงและการไดยิน; อุทก

สถิตศาสตร; ความรอนและคุณสมบัติทางดานอุณหภูมิของสสาร; กระแสไฟฟาและแมเหล็ก; การมองเห็น

ในทางเรขาคณิต; นิวเคลียรฟสิกส 

 

ICNS 133 ดาราศาสตรข้ันแนะนาํ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูพ้ืนฐานดานดาราศาสตร ดาราศาสตรฟสิกส และจักรวาลวิทยา สํารวจความรูความเขาใจของมนุษยใน

เรื่องเก่ียวกับจักรวาล ผลกระทบของการใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการสํารวจทางดาราศาสตร โลก และดวง



จันทร ระบบสุริยะ วงจรชีวิตของดวงดาว หลุมดํา กาแลคซี และความเขาใจในดานแหลงกําเนิดและอนาคต

ของจักรวาล 

 

ICNS 141 องคประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูความชํานาญในการสื่อสารและเรียนรูโดยอาศัยระบบดิจิทัล การปฏิบัติการชวยใหเกิดความรูความ

เขาใจในการใชซอฟตแวรตางๆ ระบบปฏิบัติการ ความม่ันคงของคอมพิวเตอร 

 

ICNS 142 เทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ลักษณะและชนิดของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารท่ีมีใชกันท่ัวไปในอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตเปน

เครื่องมือคนควา เปนเครื่องมือสื่อสาร และเปนเครื่องมือในการเสนอผลงานและความรูทางดานมาตรฐานของ

อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี การใชออนไลนเซอรวิส พ้ืนฐานโปรแกรม HTML, JavaScript 

 

ICNS 143 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรของวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร อัลโกริธึมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เลขฐานสอง สมการบูลีนโลจิกและ

เกทส องคประกอบของคอมพิวเตอรและระบบซอฟตแวร เชน ระบบการควบคุม หลักการของพ้ืนฐานการทํา

โครงขาย และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โปรแกรมท่ีใชภาษาข้ันสูง มีการตรวจสอบระบบตัวอยางท่ีมี

ใชงานกันอยู เชน การใชโครงสรางขอมูลท่ีมีอยูในการตรวจสอบตัวสะกด การใชปญญาประดิษฐในการคนควา

และในระบบคอมพิวเตอรนําวิถี การสรางคอมพิวเตอรกราฟกสในงานบันเทิงนิเทศน 

 

ICNS 152 นิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูท่ัวไปดานระบบนิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต เหตุการณท่ีทําใหเกิดปญหาโตแยงตางๆ ใน

ปจจุบัน และสิ่งท่ีจะมีผลคุกคามระบบนิเวศ การจัดระบบพ้ืนท่ีคุมครอง เพ่ือปองกันการทําลายระบบนิเวศ 

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ และเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับทัศนศึกษาทาง

นิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางการรักษาระบบนิเวศและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน การประชุมระดับ

นานาชาติท่ีเก่ียวของกับการรักษาระบบนิเวศ แนวทางการจัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับนักพัฒนา

และนักวางแผนงาน 



ICNS 153 ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ตรวจสอบผลกระทบของมนุษยตอระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โครงสราง การทํางานและความ

หลากหลายของระบบนิเวศของโลก การประเมินและการจัดการระบบนิเวศ ภัยคุกคามตอระบบนิเวศ เชน 

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มลพิษ และการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือคนหา

สาเหตุและหาทางแกไขปญหาภัยคุกคามดังกลาว มีการศึกษาภาคสนามเพ่ือทําการศึกษาสภาพระบบนิเวศใน

ธรรมชาติ 

 

ICNS 154 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ความเปนอยู การปรับระบบธรรมชาติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกมนุษย การแพรกระจายของพันธุพืช การ

ขยายตัวของการผลิตอาหาร แหลงพลังงานใหม ผลตอสภาพแวดลอม เชน CFC ในอากาศ และการลดลงของ

ชั้นโอโซน โรงงานพลังงานปรมาณู การทําลายหรือจัดการของเสียจากโรงงานและอนุรักษสภาพแวดลอม 

 

ICNS 161 ธรณีวิทยาท่ัวไป 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการเบื้องตนของธรณีวิทยาและการประยุกต หลักการธรณีวิทยาทางกายภาพ เนนท่ีกระบวนการตางๆ ท่ี

เกิดในระดับผิวโลก และลึกเขาไปจากผิวโลก รวมถึงกระบวนการกําเนิดของหิน และชั้นหิน ภูมิอากาศ และ

การผุกรอน การกอตัวของภูมิประเทศ และการสลายตัวของเปลือกโลก 

 

ICNS 171 วิธีการทางวิทยาศาสตรกับสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สํารวจวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร โดยเรียนรูการทํางานและความคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง ศึกษา

กระบวนการคนหาเหตุผลและคําตอบ การตั้งทฤษฎี และผลกระทบของงานทางวิทยาศาสตรตอสังคม 

 

 

 

 

 



ICNS 211 วิทยาศาสตรการอาหาร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประเภทของอาหารท่ีสําคัญท่ีสุด สมบัติทางเคมี ทางชีวเคมี ทางฟสิกส และทางจุลชีววิทยา การพิจารณาการ

ผลิตอาหารและเครือขายการจัดจําหนายอาหารตั้งแตการใชประโยชนจากวัตถุดิบ การแปรรูป การถนอมรักษา

ผลิตภัณฑท่ีทําสําเร็จแลว การเก็บรักษาและการจัดจําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 

ICNS 212 องคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการของวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกตท่ีนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร มุมมองทางดาน

วิทยาศาสตรของการผลิตอาหาร จากแหลงวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบําบัด

ของเสียจากการผลิต รวมถึงการสํารวจการตลาด นโยบาย และผลกระทบตอสภาพแวดลอมดวย 

 

ICNS 255 องคประกอบสําคัญของสัตวทะเล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติธรรมชาติของสัตวทะเลโดยไมรวมโพรโทซัวและแมลง ประเภทของสิ่งแวดลอมในมหาสมุทรโดยเนนท่ี

บริเวณชายฝงทะเลเขตรอน ความสัมพันธของการกระจายของสัตวทะเลกับสิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพและ

เคมี ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การประยุกตเทคนิคทางนิเวศวิทยาในการแกปญหาระดับทองถ่ิน 

มีการสํารวจภาคสนามและปฏิบัติการ 

 

ICNS 256 การพัฒนาแบบย่ังยืน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาแบบยั่งยืน หลักการชี้นําและการเขาถึง การประชุมสิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงสตอกโฮลม ๑๙๗๒ การ

ประชุมสิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงริโอ เดอจาไนโร ๑๙๙๒ แผนปฏิบัติการ ๒๑ การประชุมสิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงโจ

ฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ๒๐๐๒ ผลของการประชุมบทบาทของสหประชาชาติ องคการนอกภาครัฐ 

รัฐบาล ธุรกิจ และปจเจกบุคคล อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม ประชากร ความยากจน และ

ความไมเสมอภาค อาหารและการเกษตร ความรับผิดชอบตอสังคมของคกร และองคการระหวางประเทศวา

ดวยการมาตรฐาน 

 

 

 



ICNS 257 ประเด็นดานส่ิงแวดลอม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นทางสิ่งแวดลอมในรายละเอียด ตัวอยางเชน ปญหาคราบน้ํามันจากเรือ เอ็กซอนวาลดีซ และปญหา

เรือน้ํามันรั่วอ่ืนๆ โบพาล และการรั่วไหลทางเคมีอ่ืนๆ เชอโนบิล และการรั่วทางรังสีอ่ืนๆ การลดนอยของ

โอโซน สิ่งเตือนโลกรอน การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การตัดไมทําลายปา พันธุวิศวกรรม และ

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ประเด็นทางน้ํา ประเด็นเก่ียวกับเขตเมือง ประเด็นรวมสมัยอ่ืนๆ 

ในทางสิ่งแวดลอม และประเด็นท่ีนาจะมีในอนาคต 

 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

ICHM 101 ปรัชญาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แบบแผนปรัชญาพ้ืนฐานและแนวคิดเก่ียวกับความจริงในธรรมชาติ (อภิปรัชญา) ความรู (ญาณปรัชญา) 

จิตสํานึก (ปรัชญาแหงจิต) และอิสรภาพ (จริยศาสตร) อานขอเขียนยุคเกา และรวมสมัยแลวอภิปราย

เปรียบเทียบแนวคิดตางๆ อภิปรายถึงผลของการคนควาทางวิทยาศาสตรท่ีสัมพันธกับหัวขอทางปรัชญาท่ี

เก่ียวของ 

 

ICHM 103 ตรรกศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

รูปแบบของตรรกศาสตรนิรนัยและตรรกศาสตรสัญลักษณ (นิรนัยธรรมชาติ การแปรรูปทางธรรมชาติและการ

วิเคราะหทางตรรกศาสตร) แนวคิดทฤษฎีตรรกศาสตรสมัยใหมเบื้องตน ตรรกะนิพจน วิธีอนุมาน ตรรกะกริยา 

 

ICHM 105 ดนตรีวิจักษ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ลักษณะเฉพาะและตัวอยางงานดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตรทางดนตรีเบื้องตน แนวของดนตรี ศัพทสํานวน

เฉพาะ รูปแบบและโครงสรางในการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร วิเคราะหและตีความชิ้นงานดนตรีในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือพัฒนาความเขาใจและทักษะการฟง 

 

 

 



ICHM 106 ศีลธรรมและจริยศาสตรศึกษา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีและกระบวนทัศนของจริยศาสตรในรูปแบบตางๆ (จริยศาสตรคุณธรรม ประโยชนนิยม จริยศาสตรเชิง

หนาท่ี ธรรมชาตินิยม อัชฌัติกญาณนิยม) ท้ังในแงประวัติศาสตรและแบบแผน รูจักกับอภิจริยศาสตร มโน

ธรรม การเขาใจจริยศาสตรในสังคมพหุวัฒนธรรม และสถานการณนิยม อภิปรายถึงเหตุผลทางจริยศาสตรท่ี

เก่ียวเนื่องกับประเด็นตางๆ ในยุคปจจุบัน (สิทธิมนุษยชน สิทธิของสัตว เพศสัมพันธ มลพิษทางสิ่งแวดลอม 

การทําแทง โทษประหารชีวิต และการุณยฆาต) 

 

ICHM 107 ปรัชญาเอเชียข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดหลักของปรัชญาเอเชีย แกนของปรัชญาอินเดียนับตั้งแตยุคพระเวท พุทธปรัชญาและปรัชญาฮินดูท่ี

สําคัญอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลและหลังพระพุทธองคเสด็จปรินิพพาน 

 

ICHM 140 ทฤษฎีศิลปะเบ้ืองตน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีศิลปะ ท้ังดานวิเคราะหและประวัติศาสตร ความสัมพันธของศิลปะและเทคโนโลยี แนวคิดหลักของ

สุนทรียศาสตรและสัญญศาสตร วิเคราะหรูปแบบของงานศิลปะ และชิ้นงานศิลปะ 

 

ICHM 141 ศิลปะวิจักษ ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบทางทัศนธาตุและประวัติศาสตรของศิลปะ ศึกษาชิ้นงานศิลปะท่ีสําคัญในยุคโบราณ เชน ยุคฟนฟู

ศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ของกรีกและโรมันชวงศตวรรษท่ี ๑๖ และบาโรกตอนตน 

 

ICHM 142 ศิลปะวิจักษ ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

งานศิลปะยุคศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๐ อานงานเขียนท่ีคัดสรรเพ่ือใหเห็นภาพรวมของบริบททางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาท่ีกอเกิดงานศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยใหมและหลังสมัยใหม 

 

 

 



ICHM 143 การถายภาพข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทักษะและหลักสุนทรียศาสตรข้ันพ้ืนฐานในการถายภาพ ศึกษาเรื่องกลองและฟลม เทคนิคการถายภาพ 

รูปแบบเฉพาะของการถายภาพ การลางฟลม สุนทรียภาพในการถายภาพ 

 

ICHM 144 การถายภาพระดับกลาง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เทคนิคการถายภาพดิจิทัลและการทํางานในหองมืด การใชหลักสุนทรียศาสตรข้ันสูงในการถายภาพเชิงสื่อสาร 

ศึกษาเรื่องราวของศิลปนชางภาพ โดยเฉพาะในยุครวมสมัย และกระบวนการสรางสุนทรียภาพในรูปแบบ

ตางๆ 

 

ICHM 202 ตรรกศาสตรระดับกลาง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ตรรกะภาคแสดงอันดับท่ีหนึ่งแบบ monadic และ polyadic โดยใชท้ังการแปลคําศัพทและรากศัพท 

องคประกอบของสัญลักษณเบื้องตน แนวความคิดทางอภิตรรกวิทยา และแนวคิดทางตรรกศาสตรสมัยใหม 

 

ICHM 205 การเมืองและจริยศาสตร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดปรัชญาทางการเมืองจากขอเขียนยุคเกาและรวมสมัย คําถามทางจริยธรรมท่ีพบบอยในมุมมองของ

กระบวนการยุติธรรม อภิปรายคําถามทางจริยธรรมวาบุคคลควรถูกปกครองอยางไรในเม่ืออยูใตอํานาจรัฐ 

(การชอบดวยกฎหมายของอํานาจรัฐ) ความสัมพันธของเสรีภาพและการปกครองตนเอง สํารวจหารัฐท่ีมีความ

เปนธรรมหรือผูปกครองท่ีดี และระเบียบระหวางประเทศท่ีเปนธรรม ทดสอบผูเรียนโดยนําบทเรียนมา

ประยุกตใชกับประเด็นทางการเมือง สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 

 

ICHM 206 จริยศาสตรและเทคโนโลยี 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีดานจริยศาสตรท้ังแบบแผนและไมเปนแบบแผน และการนําไปใชเพ่ือนําเสนอประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 

 



ICHM 212 การรูแจงในวรรณกรรมยุโรป 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ขอเขียนจากงานวรรณกรรมเพ่ือใหเห็นความเคลื่อนไหวดานปรัชญาของยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๘ ความเปนธรรม

ทางการเมือง การยอมรับความตางดานศาสนา อิสรภาพในการแสดงออก อิสรภาพสวนบุคคล บทบาทของ

สตรีในสังคมและการยอมรับวัฒนธรรมท่ีไมใชตะวันตก เพ่ือท่ีจะเขาใจความหมายของการรูแจง 

(enlightenment) และคติพจนหลักของอิมานูเอล คานต จงกลาท่ีจะเรียนรู (Sapere aude!) ขอบขายงาน

วรรณกรรมท่ีศึกษาไดแก บทละคร งานเขียนเชิงเสียดสี นวนิยายแนวผจญภัยและแนวประโลมโลก 

 

ICHM 213 สวนประกอบของการนําเสนอความรู 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูท่ีแสดงมุมมองจากทางตรรกศาสตร สัญญวิทยาและปรัชญา ท่ีมุงวาดวยความคิดเห็นท่ีเปนระบบของ

โลก (ปรัชญาวาดวยความเปนอยูของมนุษย สัตว) และไมใชระดับเดียว (สามัญสํานึก) การใชเหตุผล การแสดง

เครื่องมือ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอภิปรายในงานเก่ียวกับการวิจัยในทางเหตุผลโดยปราศจากโปรแกรม

เปาหมายและการคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ICHM 218 ภาพยนตรศึกษา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบทางภาพและเสียงของภาพยนตร หลักการทํางานขององคกรเก่ียวกับภาพยนตร เพ่ือพัฒนาทักษะ

การเสพและวิเคราะหภาพยนตรของผูเรียน งานภาพยนตรคัดสรรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และ

ทวีปเอเชีย 

 

ICHM 223 ศิลปะไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

งานศิลปะไทยรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพเขียน ประติมากรรม และสถาปตยกรรมท่ีพบในประเทศไทย ตั้งแตยุค

กอนประวัติศาสตรจนถึงยุคสมัยใหม  อิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีตอศิลปะไทย 

 

ICHM 225 ศิลปวิทยาการตะวันตกยุคเริ่มตน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เอเธนสในศตวรรษท่ี ๕ อันเปนยุคสําคัญของกรีกโบราณท่ีแสดงถึงความรุงเรืองของโลกตะวันตก ท้ังระบอบ

ประชาธิปไตย ศิลปะ วิทยาการ ปรัชญา และวรรณคดี  ศึกษาประวัติศาสตรยุคดังกลาวและหลักฐานทาง



ศิลปะและโบราณคดีท่ีคงเหลืออยู งานเขียนของเพลโต เอสคีลัส และอริสโตเฟน เทพปกรนัมของกรีกโบราณ 

วิทยาการและปรัชญาท่ีหลอหลอมใหเกิด “ยุคแหงการรูแจงของกรีก” 

 

ICHM 241 การวาดภาพข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การวาดภาพประเภทตางๆ สังเกตและวิเคราะหโครงสราง รูปทรง สัดสวน และเสนกรอบ ทําความเขาใจลึกซ้ึง

ยิ่งข้ึนในการรับรูดวยการมองเห็น พัฒนาและฝกการวาดดวยดินสอแบบสมจริง 

 

ICHM 242 การวาดภาพระดับกลาง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประยุกตและฝกใชทักษะตางๆในการวาดภาพจากตัวแบบท่ีโครงสรางและแสงเงาซับซอนข้ึน เทคนิค และสื่อ/

อุปกรณการวาดภาพแบบใหม พัฒนาทักษะการวาดใหมีรายละเอียดมากข้ึน สรางรูปแบบเฉพาะตัวในการวาด

ภาพของผูเรียน 

 

ICID 100 สัมมนานักศึกษาใหม 0 

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจัดการเวลา แผนการศึกษา การปรับตัวในการใช

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย 

 

ICML 101 ภาษาเยอรมันระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาเยอรมัน ขอมูลสวนตัว เลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอ

ราคา แสดงความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ ซ้ือของในหางสรรพสินคา มาตรวัด-ชั่ง

ตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสรางประโยค เพศของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 

 

ICML 102 ภาษาเยอรมันระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 101  

สั่งและจายคาอาหารในรานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มท่ีชื่นชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อานแผนท่ี 

ลักษณะของงานท่ีชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คําถามท่ีตอบวาใช/ไมใช รูปแบบคําสั่ง 

กริยาประสม บุพบทท่ีใชกับกรรมรอง กริยามาลา กริยาชวย (๑) วงเล็บท่ีใชในประโยคภาษาเยอรมัน 



ICML 103 ภาษาเยอรมันระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 102  

ปญหาและการแนะนําดานสุขภาพ รูปแบบการใชชีวิตท่ีดีและไมดีตอสุขภาพ บาน (๑) โฆษณา อพารทเมนต 

เฟอรนิเจอรและอุปกรณ (๑) เหตุการณและอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง ประวัติสวนตัวโดยยอ (CV) คําแสดง

ความเปนเจาของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ ตัวเชื่อม กริยาชวย (๒) 

 

ICLG 211 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 103  

เสื้อผาและเครื่องประดับ รูปลักษณ ซ้ือเสื้อผาและเครื่องประดับ สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวในปจจุบัน

และอดีต สถิติ การเฉลิมฉลองและวัฒนธรรม วันท่ี ของขวัญ การเปรียบเทียบข้ันกวาของคําคุณศัพท กริยา

ชวยกาลอดีต อนุประโยคท่ีไมสมบูรณ (เหตุและเง่ือนไข) บุรุษสรรพนาม กรรมการกและกรรมรอง 

 

ICLG 212 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 211  

บาน (๒) เฟอรนิเจอรและอุปกรณ (๒) โรงเรียนและการศึกษา ระบบโรงเรียนในประเทศเยอรมนี แผนการใน

อนาคต รูปลักษณ (๒) สมัยนิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต การบรรยายบุคคล อนุประโยค (๒) กาลอนาคต 

ผันคําคุณศัพทใหมีความหมายตรงขาม 

 

ICLG 213 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 212 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๒ 

ทองเท่ียว อากาศและฤดูกาล การขนสงสาธารณะ การใชเวลาวาง เรียนรูการรูจักผูคนในตางประเทศ สโมสร 

การทํางานและการหางาน ประกาศรับสมัครงานและการสมัคร คํากริยาท่ีไมใชบุรุษสรรพนาม กริยาชวย (๓) 

อนุประโยคขยายนามขางหนา  สรรพนามไมเจาะจง กริยาวลี อนุประโยค (เง่ือนไข) 

 

ICML 111 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ทักทายและแนะนําตัว สอบถามขอมูลสิ่งของ ถามถึงท่ีตั้งสิ่งตางๆ ถามขอมูล

ผลิตภัณฑและราคา บอกเวลา บอกวัน บอกเลากิจกรรมประจําวันอยางงาย พรรณนาทาทางในการใช

ยานพาหนะ เชิญบุคคลทํากิจกรรมรวมกัน เลข ๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 



ICML 112 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 111  

อักษรคันจิ ๔๐ ตัว ถามชื่อเรียกของสิ่งตางๆ อธิบายอากัปกิริยาการสงและรับสิ่งของระหวางบุคคล อธิบาย

สถานการณและความรูสึกดวยคําคุณศัพท บอกความชอบ/ไมชอบ สิ่งท่ีดี/ไมดี อธิบายเหตุผลและสาเหตุ 

อธิบายการมีอยูของสิ่งของ บุคคล และสัตว จํานวน ความรูสึก ความประทับใจตอประเหตุการณและ

ประสบการณในอดีต สิ่งท่ีปรารถนาและตองการทํา 

 

ICML 113 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 112  

อักษรคันจิ ๔๐ ตัว บอกวิธีการและใหความชวยเหลือ บรรยายการกระทําของบุคคล ขออนุญาตและทําความ

เขาใจขอหาม เลาเรื่องครอบครัวและงาน อธิบายตัวอยางและบรรยายบุคคล สิ่งของและสถานท่ีอยางงาย 

ยืนยันสิ่งท่ีตองการใหทําและไมตองการใหทํา บอกเลางานอดิเรก บรรยายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของและ

สถานการณ สนทนากับเพ่ือนโดยใชคําพูดอยางงาย 

 

ICLJ 211 ภาษาญ่ีปุนกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 113  

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว แสดงความเห็น ความประทับใจ ความคาดหวัง รายงานหรือหยิบยกคําพูดของผูอ่ืน 

บรรยายและอธิบายผูคนและสิ่งของอยางละเอียด บอกทิศทาง บรรยายการกระทําท่ีดีของผูอ่ืนดวยคํากริยาท่ี

เหมาะสม ตัดสินใจ ตัดสินความจากการคาดคะเน ขอคําอธิบาย อธิบายสถานการณหรือเหตุผลของบุคคล ขอ

คําปรึกษาและคําแนะนําวิธีการ บอกสิ่งท่ีทําไดและไมไดดวยคํากริยาท่ีเหมาะสม 

 

ICLJ 212 ภาษาญ่ีปุนกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 211  

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายสถานะของสิ่งตางๆ ความจําเปนของการกระทําตางๆ ท่ีวางแผนไวในอนาคต บอก

ความตั้งใจ แผนการ และตารางเวลา แสดงการคาดเดาและขอวินิจฉัย ขอใหผูอ่ืนจดขอความหรือถายทอด

ขอความ บอกมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติของการกระทําตางๆ และการทํางาน บรรยายเง่ือนไขในการ

ปฏิบัติสิ่งตางๆ บอกเลากิจวัตรท่ีทําทุกวัน 

 

 

 



ICLJ 213 ภาษาญ่ีปุนกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 212  

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว การตัดสินใจตามสถานการณ แสดงวัตถุประสงคหรือเปาหมาย บรรยายความเปลี่ยนแปลง

ของความสามารถและสภาพของมนุษย บรรยายการกระทําของบุคคลท่ี ๓ บรรยายกริยาของคนเม่ือเบื่อหนาย

หรือมีปญหาโดยใชกรรมวาจก บรรยายโดยเนนย้ําขอมูลท่ีสําคัญ ปรากฏการณธรรมชาติ เหตุการณ และ

สาเหตุการเกิด ย้ําสิ่งท่ีผูพูดตระหนักจากการสอบถามดวยประโยคคําถาม บรรยายการใหและรับและการ

กระทําระหวางบุคคลดวยคําท่ีเหมาะสมกับสถานะและความสัมพันธระหวางบุคคล  บอกประโยชน การ

ประเมินคา เวลาท่ีสําคัญ คาใชจาย 

 

ICML 121 ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

เลข ๐ ถึง ๖๙ แนะนําตัวเอง ทักทายผูอ่ืน เพศและพจนของคํานาม คํานําหนานาม (ชี้เฉพาะและไมชี้เฉพาะ) 

คําคุณศัพท กริยากาลปจจุบัน บอกและฟงหมายเลขโทรศัพท บอกวันท่ี 

 

ICML 122 ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 121  

สนทนาเรื่องตารางการเดินทาง ถามและตอบเรื่องวันและเวลา เขาพักท่ีโรงแรม สอบถามเรื่องสิ่งอํานวยความ

สะดวกในโรงแรม ซ้ือตั๋วเครื่องบิน ฟงและบอกทิศทาง นับเลข ๑๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ รูปแบบของประโยคคําถาม 

(คําถามท่ีใชวลี est-ce que, qu’est-ce que, que, quoi, combine de …) กาลปจจุบันของกริยาท่ีลงทาย

ดวย –er, -ir, -re, -oir รูปปฏเิสธ 

 

ICML 123 ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 122  

จองโตะในรานอาหารและสั่งอาหาร บอกสิ่งท่ีชอบและไมชอบ ซ้ือตั๋วเดินทางและสอบถามอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ เปดบัญชีธนาคาร ซ้ือของขวัญ ถามและฟงการบอกทิศทาง ประโยคแสดงคําสั่ง กริยา

กาลอนาคต ซ้ือเสื้อผา บอกปริมาณ คํานําหนานามท่ีนับไมได กาลอดีตธรรมดาท่ีใชกับกริยาชวย avoir กาล

อนาคตท่ีกําลังเกิดข้ึน รูปกิริยา aller + infinitive การผันคํากริยากาลปจจุบัน (recapitulation) รูปแบบการ

ปฏิเสธท่ีซับซอน 

 

 



ICLF 211 ภาษาฝรั่งเศสกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 123  

สนทนาเรื่องเพ่ือน บรรยายลักษณะบุคคล หางาน สมัครงาน ใหคําปรึกษา สนทนาเรื่องกิจกรรมและ

ประสบการณในการทํางาน รายงานดวยวาจา (๑) สรรพนามเชื่อมความ qui, que, a qui  การใชกาลอดีตไม

สมบูรณ (imparfait) คูกับกาลอดีตธรรมดา (passé compose) ปริกัลบมาลา (subjunctive mood) 

 

ICLF 212 ภาษาฝรั่งเศสกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 211  

สนทนาเก่ียวกับประเทศ เขาใจขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวและจองสิ่งตางๆ สนทนาเรื่องสภาพแวดลอมตางๆ 

ในชีวิตของบุคคล ตัดสินใจเลือกตัวเลือก สนทนาเรื่องภาพยนตร สรรพนามเชื่อมความ où dont สรรพนาม 

en และ y อาการนาม ทบทวนกาลอดีตไมสมบูรณและกาลปจจุบันธรรมดา กาลอดีตสมบูรณ กรรมวาจก 

 

ICLF 213 ภาษาฝรั่งเศสกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 212  

แสดงความปรารถนา ใหคําแนะนํา สนทนาเรื่องโครงการ สนทนาเรื่องหนังสือหรือบทความ แสดงวัตถุประสงค 

เหตุและผลท่ีตามมา แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย สนทนาเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิต แสดงความ

เสียใจ ปริกัลบมาลาแสดงความปรารถนา การกลาวรายงานและ ความเก่ียวเนื่องของเวลา ประโยคเง่ือนไข

กาลอดีตเพ่ือแสดงขอสันนิษฐานและความเสียใจ 

 

ICML 131 ภาษาจีนระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

สัทศาสตรภาษาจีน (PINYIN) หลักเกณฑการเขียนอักษรจีน ทักทายและสอบถามขอมูลของบุคคล (ชื่อ 

สัญชาติ สถานศึกษา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท) สรางประโยคคําถามดวยคําพ้ืนฐาน สั่งอาหารในรานอาหาร 

ถามราคาสิ่งของ จํานวน ๐ – ๑๐,๐๐๐ คําเก่ียวกับการชั่งตวง เขียนอักษรจีน ๒๐๐ คํา 

 

ICML 132 ภาษาจีนระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 131  

แนะนําตัวและครอบครัว ถามบุคคลอ่ืนเรื่องกิจกรรมประจําวันและงานอดิเรก ถามปริมาณโดยใชคํา 几 หรือ 

多少 บอกวันเวลา บอกทิศทาง รูปประโยคคําถามโดยใช 还是 และ 呢 กริยาซอน เขียนอักษรจีน 

๒๐๐ คํา 



ICML 133 ภาษาจีนระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 132  

กริยาชวย สวนเสริมกริยา คําเสริมน้ําเสียง “了” สวนเสริมกริยาท่ีบอกผลลัพธและระยะเวลาของกริยา 

ประโยคความซอนและประโยคเปรียบเทียบ เขียนตัวอักษรจีน ๒๐๐ คํา 

 

ICLC 211 ภาษาจีนกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 133  

อานและยอขอความ เขียนตัวอักษร ประสบการณการทองเท่ียว บรรยายลักษณะบุคคล บุพบท “ba” (บุพบท 

“ba” ท่ีใชกับรวมกับกรรมทําหนาท่ีเปนวิเศษณานุประโยค ใชกับกริยาแสดงการคาดเดา) บรรยายการกระทํา

ท่ีตอเนื่องกัน สวนขยายการบอกทิศทาง บรรยายระดับของสถานะของสิ่งของท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

วัฒนธรรมการแตงงานแบบจีน 

 

ICLC 212 ภาษาจีนกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 211  

บรรยายความรูสึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณกับการประเมินพฤติกรรม บุพบท 

“ba” (ตอ) แสดงความหมายวาถูกกระทําโดยใชบุพบท “bei” “jiao” “rang” สวนเติมเต็มเรื่องขีด

ความสามารถ (๑) คุณศัพทบอกจํานวนนับรวมกันหลายจํานวน วัฒนธรรมจีนและขนบการตกแตงบาน 

 

ICLC 213 ภาษาจีนกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 212  

สงคําเชิญ ตอบรับคําเชิญและคําขอ แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย ชี้ใหเห็นผลจากการกระทําโดยใชสวน

เติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม คําถามอยางมีวาทะศิลปในการยืนยันหรือปฏิเสธ สวนเติมเต็มเรื่องขีด

ความสามารถ (๒) สํานวนสุภาษิต 

 

ICML 141 ภาษาสเปนระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน ผันกริยา (กาลปจจุบัน) กริยา ser, tener และ llamarse เพศ ตัวอักษร นับเลข ๐ 

– ๑๐๐ สถานท่ีและประเทศ บรรยายสิ่งท่ีปรากฏอยู คํากริยาท่ีใชสนทนาเรื่องท่ีตั้ง กริยา hay และ estar บุพ

บท a, con de, por และ para 

 



ICML 142 ภาษาสเปนระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 141  

วัตถุ สี เสื้อผา สิ่งท่ีชอบ ความสนใจ ลักษณะภายนอก งานอดิเรกและบอกความถ่ีในการทํา บอกเวลา 

รานอาหาร ขอมูลเรื่องอาหาร การผันกริยากาลปจจุบันท่ีพิเศษ กริยา gustar คํานําหนานาม el, la, los, las 

นับเลขตั้งแต ๑๐๐ เปนตนไป ผันกริยาตามสรรพนาม 

 

ICML 143 ภาษาสเปนระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 142  

ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณในอดีต กริยากาลปจจุบันสมบูรณ กริยากาลอดีต indefinido 

กริยา ser, estar และ hay ศัพทเก่ียวกับสถานท่ี คําท่ีใชระบุเวลาในกาลอดีต กริยา empezar a + infinitive 

กริยา ir / irse 

 

ICLS 211 ภาษาสเปนกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 143  

งานอดิเรก การผันกริยาตามสรรพนาม การใช porque/para เรื่องเก่ียวกับบาน เฟอรนิเจอรและสวนตางๆ 

ของบาน ลักษณะภายนอก ครอบครัว กริยากาลปจจุบันท่ีพิเศษ กริยากาลปจจุบันกําลังดําเนินไป 

 

ICLS 212 ภาษาสเปนกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 211  

กิจกรรมสันทนาการ ความตั้งใจและโครงการ ความเจ็บปวด ไมสบายและอาการ สวนตางๆ ของรางกาย ศัพท

เก่ียวกับอาหาร รูปกริยา ir a + infinitive กริยากาลปจจุบันสมบูรณ ขอแตกตางระหวาง ser และ estar บุรุษ

สรรนามผันตามกรรม กริยา gustar 

 

ICLS 213 ภาษาสเปนกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 212  

กิจวัตรในอดีต ธรรมเนียมปฏิบัติและสภาวะแวดลอม การกระทําในอดีตและปจจุบัน คําแนะนํา การบอกใหทํา 

(คําสั่ง) อนาคต สถานการณและการกระทํา เง่ือนไข การคาดคะเน ประสบการณในอดีต กริยากาลสมบูรณ 

กริยากาล indefinido กริยากาลปจจุบันสมบูรณ ความขัดแยงของกาลอดีต 

 

 



ICML 160 ภาษาและวัฒนธรรมไทยข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

คําศัพทและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได และศึกษาวัฒนธรรมไทย

เบื้องตน 

 

ICML 161 ภาษาไทยระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

การทักทายและแนะนําตัว สมาชิกในครอบครัว นับเลข ๐ – ๙,๙๙๙ สถานท่ีและการถามทาง ยานพาหนะ

ชนิดตางๆ การถามราคา ขนาด และสี การตอรองราคา บอกเวลา (กลางวัน) วันตางๆ ในสัปดาห พยัญชนะ

ไทย สระสั้นและยาวในตําแหนงกอน หลัง ขางบน และขางใตพยัญชนะ อานประโยคสั้นๆ ในภาษาไทย 

 

ICML 162 ภาษาไทยระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 161  

ไวยากรณและการบอกเวลา (กลางคืน) ระยะเวลา การนัดหมาย สั่งอาหารและเครื่องดื่ม คําสั่งพิเศษในการสั่ง

อาหารและเครื่องดื่ม การบอกวันท่ี ซ้ือตั๋วชนิดตางๆ กําหนดการออกเดินทาง หกเดือนแรกของป ภาคตางๆใน

ประเทศไทย สระท่ีเขียนรอบๆ พยัญชนะ สระพิเศษ เชน เ-า, เ-ย เปนตน คําควบกล้ํา “ห” นํา วรรณยุกต 

สระท่ีไมเขียนรูป ยี่สิบคําท่ีใชไมมวน คําท่ีสะกดพิเศษ อยา อยู อยาง อยาก เขียนประโยคสั้นๆ และอานยอ

หนาสั้นๆ 

 

ICML 163 ภาษาไทยระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 162  

หกเดือนหลังของป การจองโรงแรมและการเขาพัก อาการเจ็บปวย แผนกตางๆ ในโรงพยาบาล ฤดูกาลและ

อากาศ วิถีชีวิตริมคลอง การฉลองเทศกาลปใหมในวัฒนธรรมตางๆ บทอานเก่ียวกับบานทรงไทยริมน้ํา การไป

วัด ปใหมไทย ตรุษจีน และเทศกาลคริสตมาส เขียนยอหนาสั้นๆ 

 

ICML 171 ภาษาอินโดนีเซียระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได 

 



ICML 172 ภาษาอินโดนีเซียระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 171  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๑ - ICML 171 

 

ICML 173 ภาษาอินโดนีเซียระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 172  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๒ - ICML 172 

 

ICML 181 ภาษาพมาระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได 

 

ICML 182 ภาษาพมาระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 181  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๑ - ICML 181 

 

ICML 183 ภาษาพมาระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 182  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๒ - ICML 182 

 

ICML 191 ภาษาเขมรระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได 

 



ICML 192 ภาษาเขมรระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 191 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๑ - ICML 191 

 

ICML 193 ภาษาเขมรระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 192  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๒ - ICML 192 

 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

ICSS 112 จิตวิทยาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พฤติกรรมมนุษยและการทํางานของจิต ระบบประสาท ความตระหนักรู ยาท่ีออกฤทธิ์ตอจิต ผัสสาการและ

การรับรูทางผัสสะ จิตพันธุกรรม การพัฒนาในชวงชีวิต การคิด ความทรงจํา ภาษา การปรับสภาวะและการ

เรียนรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และความเครียด 

 

ICSS 113 สังคมวิทยาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

มนุษยในฐานะเปนสัตวสังคม การขัดเกลาทางสังคมและความสํานึกในตัวตน การกระทําทางสังคมและ

ปฏิสัมพันธ รูปแบบและกลุมทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมเบี่ยงเบน สังคมวิทยาในฐานะเปนศาสตร สถิติ

และสหสัมพันธ การแบงชั้นทางสังคม และเพศ 

 

ICSS 114 เศรษฐศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการเบื้องตนของเศรษฐศาสตร การกําหนดคาทางเศรษฐศาสตร การขาดแคลนและกลไกของราคา ปจจัย

ท่ีกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา ปจจัยท่ีมีผลตอตลาดท่ีมีการแขงขัน และการคาระหวางประเทศ 

 

 



ICSS 115 มานุษยวิทยากายภาพข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

กําเนิดของมนุษยและลักษณะพิเศษของเผาพันธุมนุษย ลักษณะเดนและสถานการณปจจุบันของเผาพันธุ

มนุษย ทฤษฎีแบบดารวิน วิวัฒนาการของมนุษย และการพัฒนาดานวัฒนธรรม ความหลากหลายของมนุษย 

ประชากรและโรคตางๆ 

 

ICSS 116 รัฐศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและระบบการเมือง รูปแบบของรัฐบาล วิวัฒนาการของรัฐ สิทธิอํานาจทาง

การเมือง ลักษณะของความเปนพลเมือง และความสัมพันธระหวางรัฐตางๆ ในโลกสมัยใหม 

 

ICSS 117 มานุษยวิทยาสังคมข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแงมุมท่ีเลือกสรรแลวของมานุษยวิทยาสังคม รูปแบบของสังคม ครอบครัวและเครือ

ญาติ ชาติพันธุและเอกลักษณ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมือง การบริโภคและการแลกเปลี่ยน พิธี

กรรมการเปลี่ยนผานและวัฏจักรชีวิต พิธีตางๆ ความหมายและการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

 

ICSS 118 การส่ือสารมวลชนข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเรื่องสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชน การพัฒนา ขอบเขต และหนาท่ีของสื่อมวลชน ทฤษฎี

สื่อสารมวลชนข้ันพ้ืนฐาน บทบาทและความสําคัญของสื่อในดานความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลและสังคม 

 

ICSS 119 การศึกษาระหวางประเทศข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบระหวางรัฐ กําเนิดของกระบวนทัศนเรื่องรัฐชาติในฐานะเปนรากฐานในการสื่อสารนโยบายระหวาง

ประเทศและการดําเนินการทูต สถาบันท่ีกําเนิดหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและกลไกในการจัดระบบ

ความสัมพันธระหวางประเทศ ลัทธิอาณานิคม ขบวนการตอตานลัทธิอาณานิคมและกระบวนการในการ

ปลดปลอยอาณานิคม เศรษฐกิจโลกและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สงครามเย็นและผลพวง กําเนิดขององคกรนอก

รัฐ สื่อระดับโลกและการถายเทขอมูลท่ีเปลี่ยนไป ขอถกเถียงในปจจุบัน 

 



ICSS 121 เอเชียอาคเนยศึกษา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ลักษณะเดน ภูมิประเทศ สังคมและ

วัฒนธรรมตางๆ เศรษฐกิจและประวัติศาสตร การพัฒนาหลักสูตร “เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา” แนะนํา

วิชาอ่ืนๆ เก่ียวกับภูมิภาคนี้ 

 

ICSS 133 ประวัติศาสตรยุโรปข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภาพรวมของพัฒนาการสําคัญในประวัติศาสตรยุโรปถึงป ๑๙๔๕ ภูมิประเทศของทวีปยุโรป มรดกของกรีกและ

โรม ยุคมืด ยุคกลาง ยุคฟนฟูวิทยาการและการปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและยุคการรูแจง การ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ ชาตินิยมและสงครามยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๙ และ 

๒๐ 

 

ICSS 135 ภูมิศาสตรมนุษยข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

วิถีชีวิตของมนุษยท่ีมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร การเติบโตและการกระจายตัวของประชากร รูปแบบ

ของวิธีการดําเนินชีวิต แหลงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ความแตกตางระหวางความร่ํารวยกับความยากจน 

แนวคิดของ “การพัฒนา” การตั้งถ่ินฐานของมนุษย การคมนาคม แบบแผนวัฒนธรรมภูมิภาค รัฐ ชาติพันธุ 

และระเบียบโลก 

 

ICSS 136 ประสบการณและประเพณีทางศาสนา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาศาสนาในเชิงวิชาการ ปรากฏการณตางๆ ทางศาสนา ประเพณีตางๆ ทางศาสนา ท้ังในโลก

ตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการทางศาสนาในปจจุบันและโลกสมัยใหม 

 

ICSS 137 โบราณคดีข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตร การพัฒนา การพัฒนาของอารยธรรมโบราณ โบราณคดีรวมสมัย เนื้อหารวมถึงการอภิปราย

แหลงโบราณคดีสําคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 



ICSS 139 ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิศาสตรและความสําคัญของพ้ืนท่ี ศึกษาลักษณะดานกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคตางๆ ในโลก การพัฒนาการทองเท่ียวนานาชาติ รูปแบบทางภูมิศาสตรของการทองเท่ียวและลักษณะ

การทองเท่ียวของภูมิภาคในโลกท่ีเลือกสรรมา 

 

ICSS 202 สถาบันทางสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สถาบันพ้ืนฐานทางสังคมในกรอบของการเปรียบเทียบระดับโลก การขัดเกลาทางสังคม การแตงงานและ

ครอบครัว การศึกษาและความรู ศาสนาและวัฒนธรรมสื่อมวลชนและการสื่อสาร รัฐบาลและการบริหาร 

การเมืองและอํานาจ แนวทางการศึกษาการเมืองแบบพหุสถาบันในวิชาสังคมวิทยา 

 

ICSS 203 โลกาภิวัตนและโลกสมัยใหม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของโลกในชวงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ เศรษฐกิจโลก ทรัพยากรอาหาร ประชากร 

โรค สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และมลภาวะ การติดตอสื่อสาร ภูมิศาสตรการเมือง รัฐชาติ องคการ

ระดับภูมิภาคและองคการระหวางประเทศ ชนกลุมนอย บทบาทสตรี สงครามกับการกอการราย การอพยพ

กับผูลี้ภัย อาชญากรรม และวัฒนธรรม 

 

ICSS 204 ประวัติศาสตรโลก ก (ระหวางป ค.ศ. ๑๔๐๐ - ๑๗๖๓) 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรโลกบางแงมุมท่ีคัดสรรแลวจากราวป ค.ศ. ๑๔๐๐ ถึงราวป ค.ศ. ๑๗๖๓ เนนพลังทางการเมือง

และเศรษฐกิจท่ีนําสังคมหลากหลายในโลกมาอยูดวยกันและสรางภูมิหลังใหกับโลกสมัยใหม อารยธรรมตาม

ประเพณีเดิมของทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา การปฏิวัติดินปน การแผขยายโพนทะเลของยุโรปตะวันตก 

การพัฒนาเศรษฐกิจโลก การกอตัวของรัสเซีย สมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐธรรมนูญนิยมในฐานะรูปแบบของ

รัฐบาล การพิมพและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 



ICSS 205 ประวัติศาสตรโลก ข (ระหวางป ค.ศ. ๑๗๖๓ – ๑๙๑๔) 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรโลกบางแงมุมท่ีคัดสรรแลวจากราวป ค.ศ. ๑๗๖๓ ถึงป ค.ศ. ๑๙๑๔ การปฏิวัติอุตสาหกรรม

และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การปฏิวัติในอเมริกาและในฝรั่งเศส การไดรับเอกราชและการพัฒนาของ

ประเทศในลาตินอเมริกา พัฒนาการทางการเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อันไดแก รัฐบาลระบบ

ผูแทนราษฎร การเลิกทาส ชาตินิยม สังคมนิยม และสิทธิสตรี จักรวรรดินิยมและปฏิกิริยาท่ีมีตอจักรวรรดินิยม 

การเขามามีบทบาทของญี่ปุน สงครามและการรบ พัฒนาการทางสังคม วิทยาศาสตร การแพทย และ

เทคโนโลย ี

 

ICSS 206 ประวัติศาสตรโลก ค (ระหวางป ค.ศ. ๑๙๑๔ – ๑๙๔๕) 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนโดยสังเขปเก่ียวกับประวัติศาสตรโลกในแงมุมท่ีคัดสรรแลวในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๐ 

สงครามโลกท้ัง ๒ ครั้ง การปฏิวัติรัสเซีย พัฒนาการของสหภาพโซเวียต สันนิบาตชาติและความสัมพันธ

ระหวางประเทศชวงระหวางสงครามท้ังสอง การเติบโตอยางกาวกระโดดในอเมริกาชวงทศวรรษ ๑๙๒๐ การ

ลมของตลาดหุนครั้งใหญและผลกระทบตอสังคมโลก การเกิดของลัทธิฟาสซิสตและลัทธินาซี การพัฒนา

ภูมิภาคในลาตินอเมริกา เอเชีย แอฟริกาและออสตราเลเชีย 

 

ICSS 207 ประวัติศาสตรโลก ง (ระหวางป ค.ศ. ๑๙๔๕ – ๒๐๐๐) 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนโดยสังเขปเก่ียวกับประวัติศาสตรโลกในแงมุมท่ีคัดสรรมาตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๒ อเมริกา

และรัสเซียในฐานะเปนอภิมหาอํานาจ สงครามเย็น ระบบสหประชาชาติ การปลดปลอยอาณานิคมและ ‘โลก

ท่ี ๓’ มหาอํานาจหลักในระดับภูมิภาค การลมสลายของโซเวียตและผลสะทอน ความขัดแยงระดับภูมิภาคใน

ตะวันออกกลาง เอเชียใต และคาบสมุทรบอลขาน พัฒนาการทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร การ

เติบโตอยางกาวกระโดดของบริโภคนิยม องคกรประเทศผูสงออกน้ํามันและราคาน้ํามัน ธนาคารโลกและ

กองทุนการเงินระหวางประเทศ ประชาคมยุโรปและการรวมเปนภูมิภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ความยากจนในโลก 

ขบวนการใหมทางการเมือง ไดแก สิทธิชุมชน สตรีนิยม อิสลามหัวรุนแรง ความขัดแยงทาง ชาติพันธุและ

ชาตินิยม 

 

 

 



ICSS 211 ภูมิศาสตรเชิงภูมิภาคของเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ศึกษาภูมิศาสตรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทางดานโครงสรางทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศการตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษย ประชากร ประเพณี อาณานิคม เศรษฐกิจในยุคอาณานิคมและสมัยใหม 

 

ICSS 212 ประวัติศาสตรของเอเชียอาคเนยในยุคปจจุบัน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรโดยรวมของภูมิภาคนี้จากการเริ่มตนของยุคการลาอาณานิคมสมัยใหม จนถึงการไดรับอิสรภาพ 

หัวขอท่ัวไปอยางเชน การไดรับอิสรภาพ การปลดปลอย ชาตินิยม ลัทธิคอมมิวนิสต การทําใหเปน

ประชาธิปไตย และโลกาภิวัตน 

 

ICSS 213 ระบบการเมืองในเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและระบบการเมือง แนวคิดในเรื่องรัฐธรรมนูญ รัฐบาลและหนาท่ีการ

บริหาร การรางกฎหมายและการบังคับใช 

 

ICSS 214 สตรีในเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

บทบาทของสตรีในสังคมตางๆ ของภูมิภาคนี้ ปญหาสังคมท่ีเปนปญหาของสตรีโดยตรง เชน การหยาราง การ

ทอดท้ิง ทารุณกรรม ปญหาโสเภณี และการมีสวนรวมทางกฎหมายและทางการเมือง วิธีท่ีโลกมองสตรีใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต อภิปรายเก่ียวกับสตรีรวมสมัยท่ีโดดเดนในภูมิภาคนี้ 

 

ICSS 215 ศาสนา และประเพณีทางวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ศาสนาอิสลาม และคริสตศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสังเคราะหศาสนา

ตามประเพณีเดิมของเวียดนาม ศาสนาและผลกระทบของลัทธิอาณานิคม ชาตินิยม คตินิยมท่ีแยกอาณาจักร

ออกจากศาสนจักร และการทําเศรษฐกิจใหเปนสมัยใหม พัฒนาการตางๆ ทางศาสนาในปจจุบัน 

 

 

 



ICSS 216 เศรษฐศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบเศรษฐกิจระดับชาติและระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงิน 

และภาคบริการ บทบาทของรัฐบาล การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลก 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ แนวโนมเศรษฐกิจปจจุบัน 

 

ICSS 221 สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โครงสรางทางสังคมและลําดับชั้นทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ

เกรงใจ ครอบครัว บทบาทของศาสนาพุทธกับวิญญาณนิยม ประเพณีพ้ืนบาน (การเกิด การดําเนินชีวิต การ

แตงงาน ความตาย ฯลฯ) ยุคสมัยใหม ผลกระทบของวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมญี่ปุน 

วัฒนธรรมผูประกอบธุรกิจ การแบงแยกระหวางเมืองและชนบท 

 

ICSS 222 ประวัติศาสตรไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรไทยโดยสังเขป ประวัติศาสตรในยุคหินใหม ยุคทวารวดี ยุคศรีวิชัย ยุคลานนา ยุคสุโขทัย ยุค

อยุธยา ยุคธนบุรี และยุครัตนโกสินทร 

 

ICSS 231 ประวัติศาสตรของเอเชียตะวันออกในยุคปจจุบัน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ ระบบการเมืองดั้งเดิมและโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกตะวันตก สมัยเมจิในญี่ปุน ลัทธิชาตินิยม ลัทธิคอมมิวนิสต สงคราม โครงสราง

รวมสมัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ บทบาทในโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 

ICSS 232 อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๑ ข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

รูปแบบทางวัฒนธรรมและการพัฒนาในจีน ญี่ปุน และเกาหลี ลักษณะของแบบแผนประเพณี โลกทัศนตางๆ 

ของเอเชียตะวันออก ลัทธิขงจื๊อ พุทธศาสนา ลัทธิเตา ลัทธิชินโต การเคลื่อนยายของประชากร งานชางฝมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร ศิลปะชั้นสูง 

 



ICSS 233 อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๒ ข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภาพรวมของเอเชียตะวันออกตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๐ ถึง ๑๙ จากราชวงศซงเหนือและใตถึงชาวมองโกเลีย 

รูปแบบท่ีเปลี่ยนไปของการคาทางบกและทางทะเล ราชวงศหมิงและชิง ระเบียบทางการเมืองท่ีเปลี่ยนไปใน

เกาหลีตั้งแตยุคกอนสมัยใหมจนถึงสิ้นสุดราชวงศโชซอน พัฒนาการในญี่ปุนไปจนถึงสิ้นสุดรัฐบาลโชกุนโทะกุงะ

วะ การสํารวจของชาวยุโรปในยุคแรกและผลกระทบ 

 

ICSS 234 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเอเชียใตจนถึงป ค.ศ. ๑๕๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ ยุคกอนประวัติศาสตร อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ การตั้งถ่ินฐานของ

ชนเผาอินโด–อารยัน จักรวรรดิและราชอาณาจักร ประเพณีของชาวฮินดู กําเนิดศาสนาพุทธและศาสนาเชน 

ผลกระทบในชวงแรกของศาสนาอิสลาม อิทธิพลของอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICSS 235 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเอเชียใตตั้งแตป ค.ศ. ๑๕๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรุงเรืองและความตกต่ําของจักรวรรดิโมกุล ชาวฮินดู ชาวมุสลิม และชาวซิกส การเขามาของอิทธิพล

ยุโรป การปกครองของอังกฤษ การเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ ขบวนการปฏิรูปศาสนาและการ

ตอตาน ขบวนการเรียกรองเอกราช พัฒนาการดานเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๗ 

 

ICSS 237 หมูเกาะออสตราเลเชีย ตั้งแตป ค.ศ. ๑๗๗๐ ข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของหมูเกาะออสตราเลเชีย ประวัติของภูมิภาคออสตราเลเชียตั้งแตการเขามาของ ชาวยุโรป การ

ตั้งถ่ินฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ความสัมพันธกับประชากรพ้ืนเมือง พัฒนาการทางการเมือง

และทางเศรษฐกิจตั้งแตยุคอาณานิคมจนถึงปจจุบัน ประเทศนิวกีนี ประเทศตางๆ ท่ีเปนเกาะขนาดเล็กและ

ดินแดนตางๆ ในคาบสมุทรแปซิฟก ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ และสงครามอินโดจีน ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 

 

 

 

 



ICSS 238 ทวีปแอฟริกาตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา สังคมและรัฐตางๆ กอนยุคอาณานิคม ผลกระทบของลัทธิลา อาณานิคมของ

ยุโรป การเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ การกอตัวและการพัฒนาขบวนการเรียกรองอิสรภาพ 

พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแตไดรับเอกราช ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังภายในและ

ภายนอกภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อันไดแก ความสัมพันธระหวางประเพณีนิยมของชนพ้ืนเมือง

กับประเพณีนิยมอิสลามและประเพณีนิยมตะวันตก 

 

ICSS 239 ตะวันออกกลางตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของตะวันออกกลาง อิหราน จักรวรรดิออตโตมานและภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือในศตวรรษท่ี ๑๙ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากยุโรป กําเนิดชาตินิยม พัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๑ 

การกอตั้งประเทศอิสราเอลและผลท่ีเกิดข้ึน การเมืองเก่ียวกับน้ํามัน ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังภายใน

และภายนอกภูมิภาค ขบวนการทางศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ รัฐตางๆ 

ในปจจุบัน 

 

ICSS 241 ลาตินอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของลาตินอเมริกาและหมูเกาะคาริบเบียน สังคมอาณานิคมของชาวสเปนและโปรตุเกส การปฏิวัติ

และการไดรับอิสรภาพ พัฒนาการทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตามมาในเม็กซิโก อเมริกากลางและ

ใต ความสัมพันธกับยุโรปและอเมริกา ผลกระทบของสงครามเย็นและการปฏิวัติคิวบา ขบวนการทางสังคม

และการเมือง สถานการณปจจุบัน หมูเกาะคาริบเบียนตั้งแตยุคอาณานิคมจนถึงปจจุบัน 

 

ICSS 243 อเมริกาเหนือ ชวงป ค.ศ. ๑๗๖๓ – ๑๙๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของอเมริกาเหนือ สถานการณชวงการเปนอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส การปฏิวัติในอเมริกา

และพัฒนาการตางๆ ทางการเมืองท่ีตามมา การขยายดินแดน ระบบทาสและสงครามกลางเมืองในอเมริกา 

การบูรณะประเทศและมลรัฐทางใต การปรับใหเปนอุตสาหกรรมและผลท่ีตามมา การยายถ่ินเขาประเทศ 

บทบาทดานตางประเทศของสหรัฐอเมริกา การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจของแคนาดา 

 



ICSS 244 อเมริกาเหนือตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรอเมริกาเหนือตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๐๐ ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี ๑ พัฒนาการตางๆ ทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในอเมริกาและแคนาดาในชวงระหวางสงครามโลกท้ังสอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ความสัมพันธระหวางประเทศ สงครามโลกครั้งท่ี ๒ และสงครามเย็น สงครามเวียดนาม สังคมและการเมือง

ของอเมริกาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ ความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ ขบวนการเรียกรองอิสรภาพของควิเบคและอ

นาคตของแคนาดา สถานการณปจจุบัน 

 

ICSS 246 ยุโรปตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจของยุโรปตั้งแต ป ค.ศ. ๑๙๔๕ ความเสียหายของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ความชวยเหลือตามสนธิสัญญามารแชลและการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสงครามเย็น การพัฒนาใน

ระยะแรกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นโยบายตางประเทศของอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน การสูญเสีย

จักรวรรดิ พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศสําคัญของยุโรป การยายถ่ินเขาประเทศ 

สถานการณในยุโรปตะวันออก การลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตและผลท่ีตามมา สหภาพยุโรป สถานการณ

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

 

ICSS 247 สหภาพยุโรป 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาสหภาพยุโรปตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ยุติ สถาบันทางการเมืองและระบบทางกฎหมายของ

สหภาพ แงมุมดานเศรษฐกิจของการรวมกันเปนหนึ่งเดียว นโยบายและการเมืองปจจุบัน แนวโนมในอนาคต 

 

ICSS 250 ประวัติศาสตรและระบบจิตวิทยาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: ๑. ไดรับการพิสูจนความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ เชน ไดรับผลการเรียน B ในรายวิชา 

ICCM 105 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ หรือเทียบเทา 

๒. ควรมีความรูพ้ืนฐานทางดานจิตวิทยา เชน ผานการเรียนวิชา ICSS 112 จิตวิทยาข้ันแนะนํา 

พัฒนาการของวิชาจิตวิทยาตั้งแตอดีต มุมมองเชิงปรัชญา นัยทางสังคมและการเมืองของมุมมองเชิงจิตวิทยา 

 

 

 



ICSS 251 จิตวิทยาพัฒนาการ ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาของแตละบุคคลจากมุมมองตลอดชวงชีวิต เริ่มตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยทารก และตั้งแตวัยเด็กถึงวัยรุน 

กระบวนการการเติบโตทางดานรางกาย ดานการใชปญญา และดานจิตใจ รวมท้ังการพัฒนาทางภาษาและทาง

สังคม การทําทารุณตอเด็กและจิตพยาธิวิทยาวัยเด็ก 

 

ICSS 252 จิตวิทยาพัฒนาการ ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเรื่องการพัฒนาของแตละบุคคลจากมุมมองตลอดชวงชีวิต ตั้งแตวัยรุนผานวัยผูใหญจนถึงวัย

ชรา กระบวนการการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ดานการใชปญญา และดานจิตใจ รวมไป

ถึงสภาพทางเพศ ความสัมพันธระหวางผูใหญ พัฒนาการทางสังคม และประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนสูภาวะสูงวัย 

 

ICSS 253 จิตวิทยาสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การใชปญญาในดานสังคมและการรับรูทางสังคม การอนุมานสาเหตุ ทัศนคติ การขัดเกลาทางสังคม ความ

ภูมิใจแหงตนและมโนทัศนท่ีมีเก่ียวกับตนเอง พฤติกรรมทางสังคม การดึงดูดใจระหวางบุคคล การทําตามและ

การเชื่อฟง ความกาวราว การเห็นแกผูอ่ืน กระบวนการของกลุม การตัดสินใจเปนกลุม ความเปนผูนํา 

 

ICSS 254 แนวทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทรรศนะอันหลากหลายเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย การวิเคราะหบุคลิกภาพ คุณสมบัติและอุปนิสัยข้ัน

พ้ืนฐาน วิธีประพฤติตนตามลักษณะเฉพาะ แนวทางดานทฤษฎีท่ีใชในเรื่องบุคลิกภาพของมนุษย ทฤษฎี

ลักษณะนิสัย ตัวกําหนดพฤติกรรม แนวทางศึกษาแบบจิตพลวัตและแบบการใชปญญา 

 

ICSS 255 จิตวิทยาอปกติ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

คํานิยาม การประเมิน และการแยกประเภทของพฤติกรรมอปกติ แนวทางศึกษาเชิงประวัติในการเขาใจ

พฤติกรรมอปกติและในการบําบัดพฤติกรรมอปกติ จิตบําบัดและการบําบัดทางชีววิทยา 

 



ICSS 256 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการทํางาน อิทธิพลทางสังคมในท่ีทํางาน ความพอใจในงาน การทํางานเปนกลุม การ

คัดเลือกบุคคลใหสอดคลองกับงาน 

 

ICSS 257 จิตวิทยาทางการศึกษาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเรื่องการศึกษาการเรียนรูของมนุษยในบริบทของการศึกษา แรงจูงใจ กลไกในการเรียนรู 

ความรูและปญญา การวัดผลและการประเมินผล กระบวนการการสอน 

 

ICSS 258 จิตวิทยาวัฒนธรรมเปรียบเทียบข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

บทบาทของวัฒนธรรมในการศึกษาพฤติกรรม การพัฒนาดานจิต-สังคม พฤติกรรมทางสังคม บุคลิกภาพและ

การใชปญญาในแงมุมท่ีเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรม ประเด็นทางดานทฤษฎีและทางดานวิธีวิทยา 

 

ICSS 259 รัสเซียและสหภาพโซเวียต จนถึงป ค.ศ. ๑๘๒๕ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แผนดิน ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของรัสเซีย รัสเซียสมัยกอนประวัติศาสตร ยุคกรุงเคียฟ การปกครองโดย

ชาวมองโกล กําเนิดรัฐมัสโควี ราชวงศโรมานอฟรุนแรก พระเจาปเตอรท่ีหนึ่งและการสรางเมืองเปโตร กราด 

การรับวัฒนธรรมตะวันตกและการทําใหทันสมัย ความสัมพันธกับตะวันตก 

 

ICSS 260 รัสเซียและสหภาพโซเวียต ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๒๕ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สังคม สถาบันทางการเมือง และพัฒนาการตางๆ ทางเศรษฐกิจตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๒๕ จนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 

๑ การปฏิวัติในป ค.ศ. ๑๙๐๕ สงครามโลกครั้งท่ี ๑ และการปฏิวัติป ค.ศ. ๑๙๑๗ ชัยชนะของพรรคบอลเชวิค

และสงครามกลางเมือง ลัทธิสตาลิน สงครามรักชาติครั้งยิ่งใหญ สงครามเย็นและความสัมพันธระหวางประเทศ 

ครุชเชฟและการสิ้นสุดลัทธิสตาลิน ยุคของเบรซเนฟ พัฒนาการตางๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจ จุดจบของ

สหภาพโซเวียต 

 

 



ICSS 271 ความสัมพันธระหวางประเทศข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการและการปฏิบัติในดานความสัมพันธระหวางประเทศโดยเนนยุคโลกสมัยใหม รากฐานของอํานาจ

ระหวางประเทศและของการแขงขันระหวางรัฐ ความไมเสมอภาคระหวางรัฐ รวมถึงการครอบงําและลัทธิ

อาณานิคม สงครามและการแกปญหาความขัดแยงระหวางประเทศมหาอํานาจ บทบาทของการคา นโยบาย

การปองกันประเทศ และการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายาก การเขามามีสวนรวมของผูมีบทบาทท่ีไมใช

รัฐ รวมถึงองคการระหวางประเทศและกลุมผลประโยชน ปญหาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอชน

กลุมนอย สิทธิมนุษยชน การใชสิ่งแวดลอม อาชญากรรมระหวางประเทศ และการกอการราย 

 

ICSS 272 ระบบการเมืองเปรียบเทียบข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

รูปแบบตางๆ ของระบบการเมือง ท้ังทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติ ระบบการเมืองในสังคมท่ีไมเปนรัฐ 

ราชอาณาจักรและจักรวรรดิแบบดั้งเดิม รัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ ประชาธิปไตย และรัฐแบบ ‘อํานาจนิยม’ 

สมัยใหมและแบบนิยมทหาร รูปแบบตางๆ ของการเปนผูแทน ระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้ง และการ

ตัดสินใจ การทํางานของรัฐบาลในดานการบริหาร ดานนิติบัญญัติ และดานตุลาการ และความสัมพันธระหวาง

ฝายตางๆ เหลานี้ 

 

ICSS 303 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การยายถ่ินในอดีตของชาติพันธุตางๆ เขามาในภูมิภาคนี้ การนําศาสนาและวัฒนธรรมฮินดูและพุทธเขามาและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน บทบาทของระบอบการเมืองแบบอินเดียและของสงครามระหวางรัฐ พัฒนาการของการคา

กับจีน การนําศาสนาอิสลามเขามาและการกอตั้งรัฐสุลตานมุสลิม การเขามาของพอคาชาวตะวันตกและ

มิชชันนารีรุนแรกและผลกระทบท่ีตามมา 

 

ICSS 307 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การคาระหวางประเทศจนถึงราวป ค.ศ. ๑๔๕๐ การกอตัวของเศรษฐกิจโลกในคริสตศตวรรษท่ี ๑๖ การปฏิวัติ

ทางการคาและการพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมจนถึงราว ค.ศ. ๑๘๐๐ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบตอ

โลก เทคโนโลยีและการเปลี่ยนรูปแบบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการผลิตดานอุตสาหกรรมและ

ของวิสาหกิจทางธุรกิจ บทบาททางเศรษฐกิจของประเทศผูผลิตเบื้องตน สงครามโลกครั้งท่ี ๑ การเติบโตอยาง



กาวกระโดดหลังสงครามโลกและภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ เศรษฐศาสตรแบบคลาสสิกและ

เศรษฐศาสตรแบบเคนส การทดลองใชเศรษฐกิจแบบโซเวียตและแบบฟาสซิสต สงครามโลกครั้งท่ี ๒ การ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ การคาระหวางประเทศกับการเงิน บรรษัทขามชาติ 

โลกาภิวัตน 

 

ICSS 311 การเมืองระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในบริบทของการเมืองโลกตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ผลกระทบของ

สงครามเย็นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICSS 312 ชาติพันธุและลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความสัมพันธของชาติพันธุกับภาษา ศาสนา ‘เชื้อชาติ’ และวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ชนกลุมนอยและชนกลุมใหญในประเทศตางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเด็นทางการเมืองและ

วัฒนธรรม การพัฒนาเอกลักษณแหงชาติ 

 

ICSS 315 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและโครงสรางทางสังคมในประเทศไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา เศรษฐกิจของไทย

สมัยใหม 

 

ICSS 317 ความยากจนและการพัฒนาชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ปญหาความยากจน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ความสําเร็จและความทาทายของการพัฒนาชนบท และผล

ท่ีตามมาของความเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบวิธีการแกปญหาและนโยบายท่ีนํามาใชในประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาค 

 

 

 



ICSS 332 สิทธิมนุษยชนข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

มโนทัศนเรื่องสิทธิมนุษยชนจากแงมุมของปรัชญา ประวัติศาสตร และกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในกฎหมาย

ระหวางประเทศในปจจุบัน อนุสัญญาระหวางประเทศและสหประชาชาติ  สิทธิปจเจกชน อาชญากรรม

สงคราม การปกปองชนกลุมนอย สิทธิทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม 

 

ICSS 334 ปญหาทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาเชิงสัมมนาเก่ียวกับปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICSS 335 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ศิลปะและดนตรีของสังคมตางๆ ในภูมิภาคและการพัฒนาศิลปะและดนตรี ซ่ึงรวมถึงดานสถาปตยกรรม 

ศิลปกรรมและประเพณีพ้ืนบาน 

 

ICSS 337 การเตนรําและการละครในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเพณีทางนาฏศิลป ละครและละครหุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลักษณะเฉพาะ 

ภูมิหลัง และการนําเสนอศิลปะเหลานี้ในปจจุบัน 

 

ICSS 352 หัวขอทางจิตวิทยาสังคม: พฤติกรรมท่ีสนับสนุนและตอตานสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจทางจิตวิทยาและทางมานุษยวิทยาในเรื่องพฤติกรรมท่ีสนับสนุนและตอตานสังคม การเห็นแกผูอ่ืน

และการชวยเหลือ ความกาวราวและความรุนแรง แนวทางศึกษาดานทฤษฎีและขอโตแยงตางๆ 

 

ICSS 355 การใชยาและพฤติกรรมการใช 4 

วิชาบังคับกอน: - 

จิตวิทยาเรื่องการใชยาและการเสพติด ประเภทของยาท่ีออกฤทธิ์ตอจิต การใชยาดังกลาว และผลกระทบของ

ยาตอระบบประสาท 

 



ICSS 361 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

มโนทัศนพ้ืนฐานทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ สภาพดานกายภาพและดานประชากรของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การใชพ้ืนท่ีทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือรูปแบบๆ อ่ืนทางเศรษฐกิจ แกนกลางและชายขอบ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีมาแตอดีตของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตนจากมุมมองทางภูมิศาสตร 

 

ICSS 362 ทรัพยากรโลกข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สภาพพรอมนํามาใชของทรัพยากรโลก การจัดสรรและการใชทรัพยากรโลกอันไดแก อาหาร น้ํา ท่ีดิน ดิน แร 

พลังงาน การประมงและอ่ืนๆ การรอยหรอของทรัพยากรและการใชประโยชนอยางสูงสุด นโยบายสาธารณะ 

ขอตกลงระหวางประเทศและความจําเปนของภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการผลิต การจัดสรรและการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากร พัฒนาการดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ แนวโนมในอนาคต 

 

ICSS 363 ประชากรและการยายถิ่นในโลกปจจุบันข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักเบื้องตนทางประชากรศาสตร การเพ่ิมข้ึนของประชากรและผลกระทบทางสังคม การพัฒนาเปนเมือง 

ประวัติการยายถ่ินขามชาติ ขอตกลงระหวางประเทศ และอนุสัญญาการเดินทาง และการปฏิบัติตอคนตางดาว

และตอแรงงานตางชาติ ประเด็นปญหาปจจุบันเรื่องนโยบายการยายถ่ินท่ัวโลก แรงงานตางชาติผิดกฎหมาย ผู

ลี้ภัย 

 

ICSS 374 องคการระหวางประเทศข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาองคการระหวางประเทศตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๙ ลักษณะ หนาท่ีและจุดมุงหมายขององคการเหลานี้ 

องคการระหวางประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาคในปจจุบัน (สหประชาชาติ องคการแรงงานระหวาง

ประเทศ องคการการคาโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ สหภาพยุโรป สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก และอ่ืนๆ) 

ประสิทธิภาพขององคการเหลานี้และอนาคตขององคการ 

 

 

 



ICSS 375 ระบบการเมืองประชาธิปไตยข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาการตั้งแตอดีตกาล หลักการ การปฏิบัติและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย องคประกอบแกน 

คําวิจารณ จุดแข็ง และจุดดอย ระบอบท่ีเปนตัวเลือก สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีจําเปนตองมีสําหรับระบอบ

ประชาธิปไตย พัฒนาการในอนาคตท่ีเปนไปได 

 

ICSS 382 ส่ือชนิดตางๆ ท่ัวโลกและการเปล่ียนแปลงทางสังคมข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาของสื่อตางๆ ในฐานะเปนพลังสรางสังคมโลก การสรางตลาดโลก ยุคขอมูลขาวสาร อํานาจของสื่อ

ในสังคมและการเมือง วัฒนธรรมสื่อระดับโลกแบบใหม 

 

 

กลุมวิชาพลานามัย 

ICHE 101 สุขศึกษา 2 

วิชาบังคับกอน: - 

การใชชีวิตบนพ้ืนฐานของการมีสุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรง ความเขาใจของโรครายตางๆ และคุณประโยชน

ของการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารท่ีถูกตอง 

 

ICPE 101 พลศึกษา: แบดมินตัน 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาแบดมินตัน ฝกฝนทักษะการเลนเปนรายบุคคลและเปนทีม 

 

ICPE 102 พลศึกษา: บาสเก็ตบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาการเลนบาสเก็ตบอล ฝกฝนทักษะการเลนเปนรายบุคคลและเลนเปนทีม 

 

ICPE 103 พลศึกษา: กอลฟ 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาการเลนกอลฟ การฝกซอมทักษะพ้ืนฐานการเลน 

 



ICPE 105 พลศึกษา: วายน้ํา 1 

วิชาบังคับกอน: - 

คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาวายน้ําโดยมุงเนนการสรางความปลอดภัยทางน้ําใหแกผูเรียน ฝกเทคนิค

การวายน้ําทาตางๆ 

 

ICPE 106 พลศึกษา: เทนนิส 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาเทนนิส ฝกฝนทักษะพ้ืนฐานในการเสิรฟ ทวงทาในการตี และ

ทักษะการเลนอ่ืนๆ 

 

ICPE 107 พลศึกษา: วอลเลยบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาวอลเลยบอล ฝกทักษะการเลนเปนรายบุคคลและการเลนเปนทีม 

 

ICPE 109 พลศึกษา: ลีลาศ 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติและคุณประโยชนของกีฬาลีลาศ ฝกการเคลื่อนไหวและทวงทาพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะการเตนลีลาศเปน

คู 

 

ICPE 113 พลศึกษา: นาฏศิลปสมัยใหม 1 

วิชาบังคับกอน: - 

สาธิต อภิปราย และฝกการเตนรําสมัยใหมในแบบตางๆ เปรียบเทียบการเตนรําสมัยใหมกับ การเตนบัลเลต

แบบดั้งเดิม 

 

ICPE 115 วิชาปองกันตัว 1 

วิชาบังคับกอน: - 

สอนวิชาการปองกันตัวแบบไมใชความรุนแรง เสริมสรางความม่ันใจและทักษะเม่ือถูกจูโจม การฝกปฏิบัติ

มุงเนนทักษะท่ีจําเปนในสถานการณตางๆ 

 

 



ICPE 117 พลศึกษา: โยคะ 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาโยคะ ฝกทักษะการเลนเปนรายบุคคล 

 

ICPE 118 พลศึกษา: แฟลกฟุตบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

อเมริกันฟุตบอลในแบบท่ีไมใชความรุนแรง สรางทักษะพ้ืนฐานในการวิ่งและกระโดดดวยการฝกแบบแอโรบิค 

ฝกการใชมือและสายตาใหสัมพันธกัน สรางทักษะการเคลื่อนไหว รวมถึงพัฒนากลยุทธเพ่ือจูโจมและปองกัน

ฝายตรงขาม 

 

ICPE 121 พลศึกษา: ฟุตบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีและฝกฝนทักษะการเลนท้ังรายบุคคลและการมีสวนรวมในทีม 

 

ICPE 123 พลศึกษา: ข่ีจักรยาน 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตร คุณประโยชน และกฎกติกาการข่ีจักรยาน ฝกทักษะการข่ีจักรยานใหปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ICPE 124 หัวขอคัดสรรทางกีฬา 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตร คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาท่ีเลือกสรรเพ่ือการสันทนาการและการรับชม 
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