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Core courses in Management 

ICHI 201 หลักการการจัดการองค์กร       4 

วิชาบังคับก่อน: หน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ๒๔ หน่วยกิต 

ภาพรวมการจัดการและพฤติกรรมองค์กร วิวัฒนาการของทฤษฎีและแนวคิดการจัดการการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ในสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ พ้ืนฐานพฤติกรรมบุคคล การสร้างแรงจูงใจ ความสมดุลของชีวิตและงาน การตัดสินใจ
และแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม การสื่อสาร ภาวะผู้น าโครงสร้างองค์กร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
สังคม อุตสาหกรรมบริการ วัฒนธรรมองค์กร และการเปลี่ยนแปลง 
 
ICHI 301 การจัดการทรัพยากรบุคคลและบุคลากรเก่ง     4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 201 
การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความแตกต่างระหว่างระบบงานบุคคลและระบบงานทรัพยากร
บุคคล การคัดสรรเลือกหา การออกแบบงาน การอบรมพัฒนาและการบริหารคนเก่งการจัดการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทน จรรยาบรรณ และการสร้างสัมพันธ์แรงงาน 
 
ICHI 302 การจัดการการบริการ        4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
ความส าคัญของการบริการกับภาคเศรษฐกิจ ธรรมชาติของการบริการและการปฏิสัมพันธ์ลูกค้าคุณลักษณะ
ของการบริการ การจัดการการบริการกับลูกค้า แบบอย่างการตัดสินใจของลูกค้าจิตวิทยาการบริการ กลยุทธ์
การบริการเพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การออกแบบและการน าเสนอการบริการ ความล้มเหลว
ของการบริการและการแก้ปัญหา การจัดการอุปสงค์และอุปทาน คุณภาพการบริการและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เครื่องมือสาหรับการปรับปรุงคุณภาพโดยรวม การจัดการประสบการณ์ การบริหารการบริการกับ
ความท้าทายด้านศีลธรรม 
 
Core courses in IHM 

ICHI 202 อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวขั้นแนะน า    4 
รายวิชาบังคับก่อน: หน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป ๒๔ หน่วยกิต 
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวขั้นแนะน า หุ้นส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
เรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการในระดับโลก พลวัตของอุตสาหกรรมที่พัก การจัดการและปฏิบัติการ



โรงแรม การบริการอาหาร พลวัตของอุตสาหกรรมอีเวนท์ กิจกรรมสันทนาการในการท่องเที่ยวและการบริการ 
การเดินทางและผู้โดยสาร 
 
ICHI 203 การสื่อสารธุรกิจ         4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICGC 103 
โมเดลการสื่อสาร พ้ืนฐานการเขียนทางธุรกิจ การน าเสนอผลงานทางธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ อีเมล 
และจดหมาย การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ใบสมัครงาน จดหมายน า การเตรียมตัว
สัมภาษณ์และการฝึกสัมภาษณ์จริง 
 
ICHI 204 เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ     4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
แนะน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การคิดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ลักษณะและระบบความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีดิจิทัล ธุรกิจน าเที่ยวและดิจิทัลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
นักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีเคลื่อนที่ เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับธุรกิจโรงแรม การ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีดิจิทัล และทิศทางในอนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ 
 
ICHI 205 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับอุตสาหกรรมการบริการนานาชาติ   4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
การเข้าใจปัจจัยต่างที่สร้างแรงจูงใจในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยงต่อผู้บริโภค เน้นความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ของวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการตลาดท่องเที่ยว รูปแบบต่างๆ ของ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะความต้องการและการตลาดของการท่องเที่ยวแบ่งตามภูมิภาคของโลก 
 
ICHI 206 กฎหมายและจริยธรรมในการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว   4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
กฎเกณฑ์และหลักกฎหมายต่างๆ พ้ืนฐานองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักทางกฎหมายในสภาวะความเสี่ยงทางกฎหมายหลากหลาย และการ
จัดการประเด็นทางกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาวิธีแก้ไขและมาตรการป้องกันความเสี่ยง หลักศีลธรรม
สากลและธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 



Required courses 

ICHI 211 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว    4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
หลักการทางเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ประยุกต์การ
ประเมินพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของหน่วยงานทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงผู้บริโภค ธุรกิจเอกชน รัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับทางเลือกทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจและ
ครอบคลุมถึงขอบเขตทางเศรษฐกิจที่ส าคัญเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น การคานวณต้นทุน การตั้ง
ราคาและการลงทุน 
 
ICHI 212 การบัญชีสาหรับการจัดการการบริการนานาชาติ     4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICGN 102 
ธุรกรรมการค้าของธุรกิจและรายงานทางการเงิน ความเป็นมาของการบัญชี การบันทึกบัญชี การจัดประเภท
รายการทางบัญชี การจัดท างบการเงิน และการน าข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ 
 
ICHI 213 หลักการตลาด         4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
หลักการตลาดในทางทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติ รวมถึง พ้ืนฐานการตลาด นิยาม สภาพแวดล้อมทางการตลาด 
การเขียนแผนทางการตลาดและเทคนิค ความเข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนทางการตลาด การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด การสื่อสารทางการตลาดแบบส่วนผสม การโฆษณาที่มี
ประสิทธิภาพ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และแนวโน้มทางการตลาด 
 
ICHI 311  การท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างย่ังยืนในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว 4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
แนวคิดความยั่งยืนที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ผลกระทบของการท่องเที่ยวในด้าน
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจ การจัดการนักท่องเที่ยว และการสื่อความหมายเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ที่ยั่งยืน การรับรองมาตรฐานความยั่งยืนสาหรับการท่องเที่ยวและการบริการ แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของพ้ืนที่และวัฒนธรรมที่แตกต่าง สังคมเมืองและสังคมชนบท 
 
 
 
 



ICHI 312 การบริหารจัดการวิกฤตการณ์และความเสี่ยงส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ    4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างความเสี่ยง วิกฤตการณ์ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการวิกฤตการณ์ในบริบทของอุตสาหกรรมการบริการนานาชาติ ความส าคัญของการการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในโลกปัจจุบัน กรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง กรอบความคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดการวิกฤตการณ์ เครื่องมือและขั้นตอนในการ
สร้างความปลอดภัยและความมั่นคงส าหรับสถานที่ที่ให้บริการแก่ลูกค้า บทบาทของลูกค้าในการพัฒนาความ
ปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคล กลยุทธ์ในการจัดการและฟ้ืนฟูธุรกิจ ผ่านกรณีศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
ICHI 313 การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดในการบริการ    4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 213 
การสร้างแบรนด์และการตลาดในอุตสาหกรรมการบริการ (อดีตสู่อนาคต) การจัดการโมเดลของแบรนด์ การ
สร้างแบรนดิ้งส าหรับการบริการ การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์กระบวนการในการสื่อสาร
ทางการตลาด โมเดลการสื่อสารการตลาด การใช้สื่อเพ่ือการสื่อสารและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อในการสื่อสารการตลาด 
 
ICHI 314 การเงินสาหรับอุตสาหกรรมการบริการนานาชาติ     4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 212 
แนะน าการจัดการการเงินในอุตสาหกรรมการบริการ วิธีการและความส าคัญของการ เงินในอุตสาหกรรม   
การบริการและการท่องเที่ยว การจัดการเงินสดและความสาคัญ การตัดสินใจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการ
บริการและการท่องเที่ยว และการหาเงินทุน การควบคุมการเงินในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน บัญชี
กระแสเงินสด การแนะน าการศึกษาความเป็นไปได้ การค านวณอัตราส่วนด้านการเงินและเงินทุนหมุนเวียน 
 
ICHI 411 การบริหารจัดการรายได้ในธุรกิจการบริการ     4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 313 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการรายได้ ส่วนผสมของการบริหารรายได้ที่มีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้จัดการรายได้
และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดัชนีชี้วัดส าคัญที่ใช้ในการจัดการรายได้ การแบ่งส่วนตลาดและช่องทางการขายกับการ
จัดการรายได้ ข้อมูลตลาดและการแข่งขัน Benchmarking และCompetitive Set ราคาและค่า (Value) 
เศรษฐศาสตร์ในการบริหารรายได้ การประมาณการความต้องการ เทคนิคการบริหารรายได้ ในธุรกิจการ
บริการ 
 
 



ICHI 412 การประกอบการและการจัดการกลยุทธ์ส าหรับการจัดการบริการนานาชาติ  4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 201 
ประเด็นส าคัญทางการประกอบการและกลยุทธ์ในการจัดการ การสร้างและการวิเคราะห์กลยุทธ์ความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์กับโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การคิดอย่าง   
กลยุทธ์และการจัดการความเปลี่ยนแปลง ความเหมือนและความแตกต่างในการปรับใช้กลยุทธ์ของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 
ICHI 413 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับการจัดการการบริการนานาชาติ    4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICGN 103 
การออกแบบการทดลอง การเก็บข้อมูล การน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มปัจจุบันในอุตสาหกรรม 
วิธีการเขียนทบทวนวรรณกรรม และการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 
Elective courses in Hotel and Restaurant Management 

ICHI 221 ศิลปะการประกอบอาหาร       4 
รายวิชาบังคับก่อน: - 
วางแผนและด าเนินการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม วิธีต่างๆ ในการประกอบอาหาร ค าศัพท์ที่ใช้ส าหรับวัตถุดิบ
และการประกอบอาหาร อ่านและประเมินรายการอาหาร พัฒนาต ารับโดยการแปลงหน่วยวัดและต้นทุน 
ตรวจสอบการผลิตอาหารแบบต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้งานและการรักษาอุปกรณ์ครัว วิธีการ
บริการ การบริหารการจัดซื้อและการควบคุมต้นทุน 
 
ICHI 321 การจัดการธุรกิจที่พัก        4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมที่พัก โครงสร้างของโรงแรมและรีสอร์ท การพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทการจัดการ
งานบริการส่วนหน้า ความปลอดภัยของโรงแรม การจัดการการดูแลห้องพัก การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 
การจัดการการตลาด และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
ICHI 322 การออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกในธุรกิจการบริการ    4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
ความเข้าใจพ้ืนฐานของการออกแบบและการวางผังของที่พักประเภทต่างๆ ความเข้าใจพ้ืนฐานของการอ่าน
แบบทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งวิธีการสื่อสารกับนักออกแบบมืออาชีพ การส ารวจรูปแบบโฟลว์และ
ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (โดยการใช้  Bubble Diagram) เข้าใจขั้นตอน



ในการวางแผนและการออกแบบ และความตระหนักถึงปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้อง รูปแบบ หรือแนวคิด และ
แนวโน้มต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบสิ่งอานวยความสะดวกในธุรกิจการบริการ 
 
ICHI 323 การบริหารจัดการงานบริการส่วนหน้า      4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
อุตสาหกรรมโรงแรมดั้งเดิม อุตสาหกรรมโรงแรมสมัยใหม่ โครงสร้างของอุตสาหกรรมโรงแรมหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแผนกการบริการส่วนหน้า การด าเนินงานการบริการส่วนหน้า การส ารองห้องพัก การ
ลงทะเบียน การจัดสรรห้องพักและการนาส่งแขกไปยังห้องพัก การบัญชีส าหรับการบริการส่วนหน้า การเช็ค
เอาต์และการช าระค่าใช้จ่าย การบริหารจัดการการบริการแขก การจัดการการขายกับลูกค้าประเภทบริษัท
และประเภทกลุ่ม ภาพรวมของการบริหารจัดการรายได้ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานการบริการส่วนหน้า 
 
ICHI 324 การบริหารจัดการงานแม่บ้าน       4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
งานแม่บ้านขั้นแนะน า บทบาทของแผนกแม่บ้าน การด าเนินการงานแม่บ้านในส่วนของห้องพักแขกและพ้ืนที่
สาธารณะ งานธุรการในแผนกแม่บ้าน การจัดการทรัพยากรบุคคลในแผนกแม่บ้านหน้าที่ความรับผิดชอบเชิง
การบริหารของผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ความปลอดภัยส าหรับงานแม่บ้าน การดูแลรักษาและการท าความ
สะอาดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงแรม ส่วนงานซักรีดเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับงานแม่บ้าน 
 
ICHI 325 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม       4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
การเข้าใจองค์ประกอบพ้ืนฐานอาหารและเครื่องดื่ม การเตรียมและการประกอบอาหารรวมถึงการสุขาภิบาล
อาหาร พัฒนาต ารับอาหาร สร้างสรรค์รายการอาหารและเครื่องดื่ม การคิดต้นทุนและตั้งราคาขาย จับคู่
อาหารและไวน์ ใช้หลักการจัดซื้อ ควบคุมต้นทุน การจัดเก็บ และความปลอดภัยทางอาหารเพ่ือสร้างการตลาด
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
ICHI 326 การจัดการสปาและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพ      4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
เข้าใจการปฏิบัติการงานที่ส าคัญด้านพ้ืนฐานของงานสปาและการจัดการสปา ประเภทของสปาและการ
ปฏิบัติงานของแต่ละประเภทสปา การจัดการเชิงปฏิบัติการ เช่น การออกแบบเมนูสปาผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดสรรบุคลากรและการบริการ รวมถึงการรูปแบบ การออกแบบสถานที่และแนวโน้มการบริการของสปา 
 
 
 



Elective courses in Tourism Management 

ICHI 331 มัคคุเทศก์และการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรม     4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
หลักมัคคุเทศก์ เช่น จรรยาบรรณ บุคลิกภาพ บทบาท ความรับผิดชอบ ความเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า หลักการสื่อความหมายส าหรับแหล่งท่องเที่ยวมรดก แนวคิดการเสริมสร้าง
ประสบการณ์นักท่องเที่ยว การพัฒนาการสื่อความหมายด้วยแก่นเรื่อง ความรู้มรดกวัฒนธรรมในการพัฒนา
ประเทศไทย โดยเฉพาะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์สมัยใหม่ รวมทั้งการฝึกภาคสนามตาม
แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าในกรุงเทพมหานคร 
 
ICHI 332 การจัดการแพคเกจทัวร์        4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
การจัดการแพคเกจทัวร์ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการท าทัวร์ เช่น การขนส่ง ที่พักอาหาร สถานที่
ท่องเที่ยวและแหล่งช็อปปิ้ง ความเข้าใจเรื่องการจัดการทัวร์และบริษัททัวร์รูปแบบและโครงสร้างขององค์กร 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย แนวทางการวิเคราะห์และการต่อรองราคา และการส ารวจเส้นทางในการจัดแพคเกจ
ทัวร์รวมถึง การวางแผนในการท าโปรแกรมทัวร์และเข้าใจถึงพ้ืนฐานการตั้งราคาแพคเกจทัวร์ ช่องทางการ
สื่อสาร และการปฏิบัติจริงทั้งก่อนระหว่าง และหลังการจัดทาทัวร์ รวมถึงงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 
ICHI 333 การศึกษาเรื่องไวน์และการท่องเที่ยวเพื่อการชิม บริโภค หรือซื้อไวน์  4 
รายวิชาบังคับก่อน: อายุมากกว่า ๒๐ ปี 
ศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงองุ่น ไวน์โลกเก่าและโลกใหม่ ไวน์ประเภทต่างๆ ไวน์กับอาหาร จริยธรรมกับการดื่ม
ไวน์ การท่องเที่ยวไวน์สากล สิ่งจูงใจของนักท่องเที่ยวที่ชอบดื่มไวน์ ปัจจัยส าคัญในการแนะนาไวน์ให้
นักท่องเที่ยว ประสบการณ์การท่องเที่ยวไวน์ แผนการตลาดส าหรับไวน์และการท่องเที่ยว 
 
ICHI 334 การจัดการธุรกิจการบิน        4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
แนะน าสู่อุตสาหกรรมการบิน ประวัติพัฒนาการการบิน การจัดการธุรกิจการบิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (ผู้โดยสาร) การวางแผนและการจัดจาหน่าย พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์และการคิด
ค่าใช้จ่ายและรายได้ของสายการบิน การตลาด แบบแผนธุรกิจการบินประเภทต่างๆ และสายการบินต้นทุนต่ า 
องค์กรก ากับการบินสากล การบริการบนเครื่องและการบริการการขนส่งสินค้าทางอากาศ การพัฒนาของ
อุตสาหกรรมการบินภายใต้ความกดดันสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน 
 



ICHI 335 การจัดการสื่อสังคมออนไลน์สาหรับธุรกิจท่องเที่ยว    4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 204 
แนะน าเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะและระบบของสื่อสังคม
ออนไลน์และความเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างแบรนด์ ธุรกิจ และการวัดผลทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 
ICHI 336 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม       4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
นิยามมรดกทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทย การจัดการแหล่งมรดกโลก แหล่งมรดกที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แหล่งมรดกและสถานที่
ท่องเที่ยว การตลาดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การจัดการแหล่งมรดกอย่างยั่งยืน แหล่งมรดกในฐานะ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว อนาคตของแหล่งมรดกและการท่องเที่ยว 
 
ICHI 337 การท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน       4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
การท่องเที่ยวในอาเซียน ความส าคัญของการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายและการวางแผนใน
อาเซียน การท่องเที่ยวภายในและนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน ผลกระทบของการท่องเที่ยวในอาเซียน ความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยวในอาเซียน การท่องเที่ยวและการก่อการร้ายในอาเซียน การท่องเที่ยวแบบอาสาสมัคร
ในอาเซียน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอาเซียน การท่องเที่ยว Dark Tourism ในอาเซียน การท่องเที่ยว Sex 
Tourism ในอาเซียน 
 
Elective courses in Event Management 

ICHI 341 พื้นฐานการจัดการอีเวนท์       4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
คุณสมบัติของอีเวนท์ ประเภทของอีเวนท์ ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่ส่งผลต่อการพัฒนาอีเวนท์ 
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอีเวนท์ การออกแบบอีเวนท์ การวางแผนอีเวนท์องค์กรจัดงานอีเวนท์ การ
จัดการด้านการเงินของอีเวนท์ การจัดอีเวนท์ การประเมินผลของอีเวนท์ แนวโน้มของอีเวนท์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 



ICHI 342 การจัดการโปรเจคอีเวนท์       4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
การจัดการโปรเจคส าหรับอีเวนท์ กลุ่มผู้ผลิตและการซัพพลายอีเวนท์ ค านิยามของอีเวนท์โปรเจคการจัดการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบเขตของอีเวนท์ การวิเคราะห์ทรัพยากร การวิเคราะห์งาน การจัดตารางเวลา การท า
รายงานความคืบหน้าของการด าเนินงาน การจบโปรเจคและการทบทวน 
 
ICHI 343 การบริหารจัดการกิจกรรมทางกีฬา      4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานการบริหารจัดการกิจกรรมทางการกีฬา การจัดหาบุคลากร การบริหารการเงินและ
งบประมาณ บทบาทของนักจัดการ ผู้อุปถัมภ์ การประชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากร การจัดการในวันจัด
กิจกรรม การประเมินกิจกรรม 
 
ICHI 344 หัวข้อพิเศษ         4 
รายวิชาบังคับก่อน: ICHI 202 
ประเด็นเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ การวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัยซึ่งได้เกิดขึ้นและมีผล กระทบ
ต่ออุตสาหกรรมการบริการ 
 
Foreign Language Elective Courses 

Japanese 
ICHL 101 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น (ประโยคที่ลงท้ายด้วยค านาม ค าเสริม นิยม
สรรพนาม ประโยคที่ลงท้ายด้วยกริยา กาลอดีตและไม่ใช่กาลอดีต) การใช้ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเรื่องส่วนบุคคล (ของตนเองและคนอ่ืน) บรรยายเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น การออกแบบงานเขียนใน
ภาษาเป้าหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ ความชอบ การเห็นด้วยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 102 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๒  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 101 
อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ ค า) หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น (ค าเสริม กริยาที่เกี่ยวกับการให้และการรับ 
ประโยคที่ลงท้ายด้วยคาคุณศัพท์ na ประโยคที่ลงท้ายด้วยค าคุณศัพท์ i กาลอดีตและไม่ใช่กาลอดีต และ
ลักษณะนาม) การใช้ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจาวัน การออกแบบงานเขียนใน



ภาษาเป้าหมาย แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆบรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรม 
 
ICHL 103 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๓  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 102 
อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ ค า) หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่น (การผันกริยา ในรูป masute และแบบ
พจนานุกรม และประโยคอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยคสนทนาอย่างปกติธรรมดาและอย่างสุภาพ ค าเสริม) การใช้
ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ การออกแบบงานเขียนในภาษาเป้าหมาย แสดงความ
คิดเห็น บรรยายบุคคลและกิจกรรมต่างๆ การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 104 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๔  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 103 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว แสดงความเห็น ความประทับใจ ความคาดหวัง รายงานหรือหยิบยกค าพูดของผู้อ่ืน 
บรรยายและอธิบายผู้คนและสิ่งของอย่างละเอียด บอกทิศทาง บรรยายการกระท าที่ดีของผู้อ่ืนด้วยค ากริ ยาที่
เหมาะสม ตัดสินใจ ตัดสินความจากการคาดคะเน ขอค าอธิบายอธิบายสถานการณ์หรือเหตุผลของบุคคล ขอ
ค าปรึกษาและค าแนะนาวิธีการ บอกสิ่งที่ท าได้และไม่ได้ด้วยค ากริยาที่เหมาะสม 
 
ICHL 105 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๕  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 104 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายสถานะของสิ่งต่างๆ ความจ าเป็นของการกระท าต่างๆ ที่วางแผนไว้ในอนาคต บอก
ความตั้งใจ แผนการ และตารางเวลา แสดงการคาดเดาและข้อวินิจฉัย ขอให้ผู้อ่ืนจดข้อความหรือถ่ายทอด
ข้อความ บอกมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติของการกระท าต่างๆ และการท างาน บรรยายเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติสิ่งต่างๆ บอกเล่ากิจวัตรที่ท าทุกวัน 
 
ICHL 106 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๖  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 105 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว การตัดสินใจตามสถานการณ์ แสดงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย บรรยายความเปลี่ยนแปลง
ของความสามารถและสภาพของมนุษย์ บรรยายการกระท าของบุคคลที่ ๓ บรรยายกริยาของคนเมื่อเบื่อหน่าย
หรือมีปัญหาโดยใช้กรรมวาจา บรรยายโดยเน้นย้ าข้อมูลที่สาคัญ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เหตุการณ์ และ
สาเหตุการเกิด ย้ าสิ่งที่ผู้พูดตระหนักจากการสอบถามด้วยประโยคคาถาม บรรยายการให้และรับและการ
กระท าระหว่างบุคคล ด้วยค าที่เหมาะสมกับสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บอกประโยชน์ การ
ประเมินค่าเวลาที่สาคัญ ค่าใช้จ่าย 
 



ICHL 107 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๗  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 106 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว คาดเดาเหตุการณ์จากสิ่งของ บุคคล และฉากท่ีปรากฏ แสดงออกว่าการกระท าหรือสภาพ
ใดๆ นั้นมากเกินความจาเป็น บรรยายความยากง่ายในการจัดการหรือกระท าสิ่งใด บอกความรู้สึกแปลกใจ 
ผิดหวัง หรือไม่พอใจเมื่อผลที่ตามมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังบรรยายวิธีรับมือกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะตามมา
ในเหตุการณ์สมมุติ บอกเล่าการกระท าโดยเน้นย้ าแต่ละจุดเวลาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น แสดงออกถึงความ
เชื่อมั่นและมั่นใจต่อสิ่งที่บอกออกไป แสดงการบังคับและอนุญาต ขออนุญาตอย่างสุภาพ เข้าใจขนบการใช้
ภาษาญี่ปุ่นตามความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟังบนพ้ืนฐานของล าดับอาวุโส สถานะทางสังคม ความสัมพันธ์ของ
บุคคลภายในและบุคคลภายนอก เข้าใจธรรมเนียมในการแสดงออกถึงความเคารพและความนอบน้อม 
 
ICHL 108 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๘  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 107 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายมุมมองทางวัฒนธรรม สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติ เปรียบเทียบระบบการศึกษา 
เข้าใจและน าเสนอแผนภูมิกราฟและตาราง สนทนาเก่ียวกับสุขภาพ 
 
ICHL 109 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับ ๙  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 108 
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายมุมมองทางวัฒนธรรม สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติ เปรียบเทียบระบบการศึกษา 
เข้าใจและน าเสนอแผนภูมิกราฟและตาราง สนทนาเก่ียวกับสุขภาพ 
 
ICHL 110 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๐  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 109 
วิเคราะห์ข้อความในหลากหลายรูปแบบ (ข่าว โฆษณา วรรณกรรม รายงาน ฯลฯ) ที่เลือกมาจากหัวข้อและ
สาขาที่นักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการเขียนส าหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
ICHL 111 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 110 
วิเคราะห์สื่อที่ใช้เสียงจากหลายช่องทาง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงละคร และหนัง) ที่เลือกมาจากหัวข้อ
และสาขาที่นักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการพูดส าหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
 



Chinese 

ICHL 121 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเทีย่ว ระดับ ๑   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
สัทศาสตร์ภาษาจีน (Pinyin) หลักเกณฑ์การเขียนภาษาจีน อักษรจีน ๑๐๐ ค า ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาจีน 

(ปฤจฉาสรรพนาม คาเสริม的“de” ประโยคคาถามที่ใช้吗“ma” นิยมสรรพนาม ลักษณะนาม ค าวิเศษณ์

“ye”也，”dou” 都) ค าศัพท์ สนทนาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนบุคคล (ของตนเองและผู้อ่ืน) 
บรรยายเกี่ยวกับประเทศจีน ออกแบบงานเขียนในภาษาเป้าหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ ความชอบ การเห็น
ด้วยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 122 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๒   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 121 
สัทศาสตร์ภาษาจีน (Pinyin) ระบบการเขียนภาษาจีน ตัวอักษรจีน ๑๐๐ ค า หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน (ปฤจฉา
สรรพนามลักษณะนาม ค าช่วยและวลี “de” กริยาวิเศษณ์ โครงสร้างประโยคแสดงการต่อเนื่องของการ
กระท า การซ้าค ากริยา) ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การออกแบบงานเขียนใน
ภาษาเป้าหมาย การแสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจาวัน การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 123 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๓   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 122 
สัทศาสตร์ภาษาจีน (Pinyin) อักษรจีน ๑๕๐ ค า หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม กริยานุ

เคราะห์ ประโยคความซ้อน คาเสริมน้าเสียง “le” (了 ), บทเสริมกริยาบอกสภาพ บทเสริมกริยาบอกผลลัพธ์ 
บทเสริมกริยาบอกระยะเวลา ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานในหัวข้อต่างๆ ออกแบบงานเขียนใน
ภาษาเป้าหมาย แสดงความคิดเห็น บอกทิศทางบรรยายถึงความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืนได้ การ
เปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 124 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๔   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 123  
อ่านและย่อข้อความ เขียนตัวอักษร ประสบการณ์การท่องเที่ยว บรรยายลักษณะบุคคล บุพบท “ba” (บุพบท 
“ba” ที่ใช้กับร่วมกับกรรมทาหน้าที่เป็นวิเศษณานุประโยค ใช้กับกริยาแสดงการคาดเดา) บรรยายการกระท า
ที่ต่อเนื่องกัน ส่วนขยายการบอกทิศทาง บรรยายระดับของสถานะของสิ่งของที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
วัฒนธรรมการแต่งงานแบบจีน  
 



ICHL 125 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๕   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 124 
บรรยายความรู้สึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณ์กับการประเมินพฤติกรรม บุพบท 
“ba” (ต่อ( แสดงความหมายว่าถูกกระท าโดยใช้บุพบท “bei” “jiao”“rang” ส่วนเติมเต็มเรื่องขีด
ความสามารถ (๑) คุณศัพท์บอกจานวนนับรวมกันหลายจ านวนวัฒนธรรมจีนและขนบการตกแต่งบ้าน 
 
ICHL 126 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๖   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 125 
ส่งค าเชิญ ตอบรับค าเชิญและค าขอ แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ชี้ให้เห็นผลจากการกระท าโดยใช้ส่วน
เติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม ค าถามอย่างมีวาทศิลป์ในการยืนยันหรือปฏิเสธ ส่วนเติมเต็มเรื่องขีด
ความสามารถ (๒) สานวนสุภาษิต 
 
ICHL 127 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๗   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 126 
ศึกษากฎไวยากรณ์ในระดับกลางและค 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 ารงอยู่การปฏิเสธค าขอโดยอ้อม การซ้าค าคุณศัพท์ให้เป็นค าวิเศษณ์ ค าเชื่อม 
 
ICHL 128 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๘   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 127 
ศึกษากฎไวยากรณ์ระดับสูงขึ้นและค าศัพท์เฉพาะด้านเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเริ่ม ด าเนินและจบการสนทนา
และอภิปรายในหัวข้อ/เหตุการณ์เฉพาะที่มีขนาดยาวขึ้นได้ รวมถึงอ่านและเขียนข้อความโต้แย้งเนื้อหาใน
หัวข้อ/เหตุการณ์ดังกล่าว สุภาษิตจีน (๑) ส านวน (๑) กวี (๑) การเปรียบเทียบ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน 
ภาษาถ่ินในประเทศจีน เทศกาลเช็งเม้ง สามหุบเขาแห่งแม่น้าแยงซี ประโยคที่ใช้ bei การบ่งบอกความเป็นไป
ได้ ค าบุพบท กริยาช่วยความต่อเนื่องของการกระท า ค าวิเศษณ์ 
 
ICHL 129 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๙   4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 128 
รวมเนื้อหาการสอนจากรายวิชา ICHL 127 และ 128 โดยเพ่ิมเติมไวยากรณ์และศัพท์เฉพาะทางในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับกลาง แจ้งเตือน จดข้อความ จดบันทึก กล่าวถึง



เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยท่าทีประหลาดใจ สุภาษิตจีน (๒) ส านวน (๒) กวี (๒) เทศกาลไหว้พระจันทร์ 
กิจกรรมหน้าร้อนของเยาวชนในประเทศจีนความก้าวหน้าของครอบครัวจีนในปัจจุบัน ค าวิเศษณ์ วลี ค าเชื่อม 
กริยาช่วย (๒) 
 
ICHL 130 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๐  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 129 
วิเคราะห์ข้อความในหลากหลายรูปแบบ (ข่าว โฆษณา วรรณกรรม รายงาน ฯลฯ) ที่เลือกมาจากหัวข้อและ
สาขาที่นักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการเขียนสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
ICHL 131 ภาษาจีนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 130 
วิเคราะห์สื่อที่ใช้เสียงจากหลายช่องทาง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงละคร และหนัง)ที่เลือกมาจากหัวข้อ
และสาขาท่ีนักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการพูดสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
French  
ICHL 141 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส (ค าสรรพนาม การผันกริยา (กาลปัจจุบัน) เพศ ตัวเลข ค าคุณศัพท์ ค าบุพบท) 
ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อส่วนบุคคล (ของตนเองและผู้อื่น) จ าแนกและอธิบายถึงประเทศ
ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ออกแบบงานเขียนในภาษาเป้าหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฎอยู่ ความชอบ การเห็นด้วยและ
การตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 142 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๒  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 141 
ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส (ปัจจุบันกาลและอนาคตกาล ค าคุณศัพท์บอกเพศ สถานที่และความเห็น ค า
บุพบทเชิงซ้อน ค าถามเชิงซ้อน) ค าศัพท์พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน (ในประเทศฝรั่งเศส
และประเทศของตนเอง) ออกแบบงานเขียนในภาษาเป้าหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยาย บุคคล และ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
 
 



ICHL 143 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๓  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 142 
ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสที่ซับซ้อนมากขึ้น (ปัจจุบันกาลและอนาคตกาล ค าคุณศัพท์บอกเพศสถานที่และ
ข้อตกลง ค าบุพบทเชิงซ้อน ค าถามและอดีตกาล) การใช้ค าศัพท์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อ
ชีวิตประจ าวันที่ยาวขึ้น (ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบงานเขียนในภาษาเป้าหมาย 
แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 144 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๔  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 143 
สนทนาเรื่องเพ่ือน บรรยายลักษณะบุคคล หางาน สมัครงาน ให้ค าปรึกษา สนทนาเรื่องกิจกรรมและ
ประสบการณ์ในการท างาน รายงานด้วยวาจา (๑) สรรพนามเชื่อมความ qui, que, a qui การใช้กาล อดีตไม่ 
สมบูรณ์ (imparfait) คู่กับ กาล อดีตธรรมดา (passé compose) ปริกัลบมาลา (subjunctive mood) 
 
ICHL 145 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๕  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 144 
สนทนาเกี่ยวกับประเทศ เข้าใจข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยวและจองสิ่งต่างๆ สนทนาเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ในชีวิตของบุคคล ตัดสินใจเลือกตัวเลือก สนทนาเรื่องภาพยนตร์ สรรพนามเชื่อมความ où dont สรรพนาม 
en และ y อาการนาม ทบทวนกาลอดีตไม่สมบูรณ์และกาลปัจจุบันธรรมดา กาลอดีตสมบูรณ์ กรรมวาจา 
 
ICHL 146 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๖  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 145 
แสดงความปรารถนา ให้ค าแนะนา สนทนาเรื่องโครงการ สนทนาเรื่องหนังสือหรือบทความแสดงวัตถุประสงค์ 
เหตุและผลที่ตามมา แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สนทนาเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิต แสดงความ
เสียใจ ปริกัลบมาลาแสดงความปรารถนา การกล่าวรายงาน และความเกี่ยวเนื่องของเวลา ประโยคเงื่อนไข
กาลอดีตเพ่ือแสดงข้อสันนิษฐานและความเสียใจ 
 
ICHL 147 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๗  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 146 
ไวยากรณ์และศัพท์ระดับสูงขึ้นสาหรับเนื้อหาเฉพาะทางที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาเริ่ม ด าเนิน และ
จบบทสนทนาขนาดยาวได้ อภิปรายประเด็นและเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ อ่านและเขียนข้อความโต้แย้งอย่าง
ง่ายต่อบริบทเหล่านั้น พูดถึงภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของบุคคล สอบถามข้อมูลและให้ค าปรึกษาทางอีเมล์ 
บรรยายบุคคลและพฤติกรรมของพวกเขาพูดยกย่อง ตาหนิและให้คาชี้แนะ แสดงความรู้สึก (๒) ให้ค าปรึกษา 
 



และออกคาสั่ง พูดเรื่องการบริโภค เขียนข้อเรียกร้องทางอีเมล ต่อรองราคา ร้องเรียนเรื่องบริการ บอกเล่าการ 
สนทนาสู่บุคคลที่สาม พูดเพ่ือให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นใจ 
 
ICHL 148 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๘  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 147 
ไวยากรณ์และศัพท์ระดับสูงขึ้นส าหรับเนื้อหาเฉพาะทางที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาเริ่ม ด าเนิน และ
จบบทสนทนาขนาดยาวได้ อภิปรายประเด็นและเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ อ่านและเขียนข้อความโต้แย้งอย่าง
ง่ายต่อบริบทเหล่านั้น พูดถึงภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของบุคคล สอบถามข้อมูลและให้คาปรึกษาทางอีเมล์ 
บรรยายบุคคลและพฤติกรรมของพวกเขาพูดยกย่อง ต าหนิและให้ค าชี้แนะ แสดงความรู้สึก (๒) ให้ค าปรึกษา
และออกคาสั่ง พูดเรื่องการบริโภค เขียนข้อเรียกร้องทางอีเมล ต่อรองราคา ร้องเรียนเรื่องบริการ บอกเล่าการ 
สนทนาสู่บุคคลที่สาม พูดเพ่ือให้ผู้อื่นรู้สึกอบอุ่นใจ 
 
ICHL 149 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๙  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 148 
รวมเนื้อหาการสอนจากรายวิชา ICHL 147 และ 148 โดยเพ่ิมเติมไวยากรณ์และศัพท์เฉพาะทางในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับกลาง พูดเรื่องการเรียนและเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เขียนประวัติโดยสังเขป (curriculum vitae) สนทนาเรื่องในอดีตแสดงการยอมรับและต่อต้านในพูดเชิง
อภิปราย (๑) สนทนาเรื่องสื่อ หนังสือพิมพ์และนิตยสารพูดถึงเหตุการณ์ในข่าว บอกข้อมูลผ่านทางจดหมาย
หรืออีเมล เข้าใจและบอกเล่าข่าวในหนังสือพิมพ์ แสดงความคิดเห็นและหาข้อสนับสนุน ปลุกปลอบและสร้าง
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว สอบถามข้อมูลทางอีเมล บอกจุดมุ่งหมาย บอกช่วงเวลาโดยใช้ศัพท์บ่งชี้ช่วงเวลา 
 
ICHL 150 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๐  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 149 
วิเคราะห์ข้อความในหลากหลายรูปแบบ (ข่าว โฆษณา วรรณกรรม รายงาน ฯลฯ) ที่เลือกมาจากหัวข้อและ
สาขาที่นักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการเขียนสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
ICHL 151 ภาษาฝรั่งเศสส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 150 
วิเคราะห์สื่อที่ใช้เสียงจากหลายช่องทาง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงละคร และหนัง) ที่เลือกมาจากหัวข้อ
และสาขาท่ีนักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการพูดสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 



 
German 
ICHL 161 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ  
ทักทาย แนะน าตัว ตัวอักษรและหน่วยเสียงในภาษาเยอรมัน ข้อมูลส่วนตัว ตัวเลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอ
ราคา แสดงความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของมาตราวัด-ชั่งตวง รูปของกริยา สรรพ
นาม โครงสร้างประโยค เพศของนาม กรรม การกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 
 
ICHL 162 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๒  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 161 
สั่งและจ่ายค่าอาหารในร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทางอ่านแผนที่ 
ลักษณะของงานที่ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ ค าถามที่ตอบว่าใช่/ไม่ใช่ รูปแบบค า สั่ง 
กริยาประสม บุพบทที่ใช้กับกรรมรอง กริยามาลา กริยาช่วย (๑) วงเล็บที่ใช้ในประโยคภาษาเยอรมัน 
 
ICHL 163 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๓  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 162 
ปัญหาและการแนะน าด้านสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ เหตุการณ์และอุบัติเหตุ รายงาน
การเดินทาง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (CV) คาแสดงความเป็นเจ้าของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ์ 
ตัวเชื่อมกริยาช่วย (๒) 
 
ICHL 164 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๔  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 163 
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ รูปลักษณ์ ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับ สมาชิกในครอบครัวครอบครัวในปัจจุบันและ
อดีต สถิติ การเฉลิมฉลองและวัฒนธรรม วันที่ ของขวัญ การเปรียบเทียบขั้นกว่าของค าคุณศัพท์ กริยาช่วย
กาลอดีต อนุประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ (เหตุและเง่ือนไข) บุรุษสรรพนาม กรรมการกและกรรมรอง 
 
ICHL 165 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๕  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 164 
บ้าน (๒) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (๒) โรงเรียนและการศึกษา ระบบโรงเรียนในประเทศเยอรมนี แผนการใน
อนาคต รูปลักษณ์ (๒) สมัยนิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต การบรรยายบุคคล อนุประโยค (๒) กาลอนาคต 
ผันค าคุณศัพท์ให้มีความหมายตรงข้าม 
 
 



ICHL 166 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๖  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 165 
ท่องเที่ยว อากาศและฤดูกาล การขนส่งสาธารณะ การใช้เวลาว่าง เรียนรู้การรู้จักผู้คนในต่างประเทศ สโมสร 
การท างานและการหางาน ประกาศรับสมัครงานและการสมัคร ค ากริยาที่ไม่ใช้บุรุษสรรพนาม กริยาช่วย (๓) 
อนุประโยคขยายนามข้างหน้า สรรพนามไม่เจาะจงกริยาวลี อนุประโยค (เงื่อนไข) 
 
ICHL 167 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๗  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 166 
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 
 
ICHL 168 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๘  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 167 
บรรยายลักษณะบุคคล ถามข้อมูลทางโทรศัพท์ บรรยายข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ จองห้องพัก ร้องเรียน 
แสดงความชื่นชม การสมัครงานทางโทรศัพท์ เข้าใจแผ่นพับการท่องเที่ยวพูดถึงนิสัยการรับประทานอาหาร 
เข้าใจข้อแนะนาสาหรับการรับประทานเพ่ือสุขภาพ สั่งอาหารและจ่ายเงินในร้านอาหาร ให้ค าแนะนา         
ค าบุพบทและกรรมตรง (ย่อ) 
 
ICHL 169 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๙  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 168 
เข้าใจบทอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พูดถึงเรื่องราวในอดีต การอพยพ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยุโรป พูดถึง
ความสัมพันธ์ แสดงความรู้สึก แสดงความเห็นตรงข้าม คลี่คลายปมปัญหา อธิบายปัญหาและแสดงความ
ปรารถนา รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน พูดกับแพทย์ พูดเกี่ยวกับ อาชีพที่ดูแลผู้ป่วย 
 
ICHL 170 ภาษาเยอรมันส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๐  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 169 
วิเคราะห์ข้อความในหลากหลายรูปแบบ (ข่าว โฆษณา วรรณกรรม รายงาน ฯลฯ) ที่เลือกมาจากหัวข้อและ
สาขาที่นักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการเขียนสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 



ICHL 171 ภาษาเยอรมันสาหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 170 
วิเคราะห์สื่อที่ใช้เสียงจากหลายช่องทาง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงละคร และหนัง) ที่เลือกมาจากหัวข้อ
และสาขาท่ีนักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการพูดส าหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
Spanish 
ICHL 181 ภาษาสเปนระดับต้น ๑        4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ  
ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาสเปน (ค าสรรพนาม การผันกริยาปัจจุบันกาล เพศ จ านวน ค าคุณศัพท์ ค าบุพบท) การ
ใช้ค าศัพท์ สนทนาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อส่วนบุคคล (ของตนเองและผู้อ่ืน) จ าแนกและอธิบายถึงประเทศท่ี
ใช้ภาษาสเปน ออกแบบงานเขียนในภาษาเป้าหมาย แสดงถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ ความชอบ การเห็นด้วยและการ
ตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 
 
ICHL 182 ภาษาสเปนระดับต้น ๒        4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 181 
ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาสเปน (ค าสรรพนาม การผันกริยากาลปัจจุบัน กริยาแสดงผลย้อนกลับเพศ จ านวน 
ค าคุณศัพท์ ค าบุพบท) การใช้ค าศัพท์ พื้นฐาน สนทนาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับหัวข้อส่วนบุคคล (ของตนเองและ
ผู้อ่ืน) จ าแนกและอธิบายถึงประเทศที่ใช้ภาษาสเปน ออกแบบงานเขียนในภาษา เป้าหมาย แสดงถึงสิ่งที่
ปรากฏอยู่ ความชอบ ความเห็นด้วยและการตกลงพูดเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน 
 
ICHL 183 ภาษาสเปนระดับต้น ๓        4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 182 
ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณ์ในอดีต กริยากาลปัจจุบันสมบรูณ์ กริยากาลอดีต  indenfinido 
กริยา ser,estar และ hay ค าศัพท์เก่ียวกับสถานที่ ค าท่ีใช้ระบุเวลาในกาลอดีตกริยา empezar a + infinitive 
กริยา ir/irse 
 
ICHL 184 ภาษาสเปนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๔  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 183 
งานอดิเรก การผันกริยาตามสรรพนาม การใช้ porque/para เรื่องเกี่ยวกับบ้าน เฟอร์นิเจอร์และส่วนต่างๆ 
ของบ้าน ลักษณะภายนอก ครอบครัว กริยากาลปัจจุบันที่พิเศษ กริยากาลปัจจุบันก าลังด าเนินไป 
 
 



ICHL 185 ภาษาสเปนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๕  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 184 
กิจกรรมสันทนาการ ความตั้งใจและโครงการ ความเจ็บปวด ไม่สบายและอาการ ส่วนต่างๆของร่างกาย ศัพท์
เกี่ยวกับอาหาร รูปกริยา ir a + infinitive กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ ข้อแตกต่างระหว่าง ser และ estar บุรุษ
สรรนามผันตามกรรม กริยา gustar 
 
ICHL 186 ภาษาสเปนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๖  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 185 
กิจวัตรในอดีต ธรรมเนียมปฏิบัติและสภาวะแวดล้อม การกระท าในอดีตและปัจจุบันคาแนะน า การบอกให้ท า 
(ค าสั่ง) อนาคต สถานการณ์และการกระท า เงื่อนไข การคาดคะเนประสบการณ์ในอดีต กริยากาลสมบูรณ์ 
กริยากาล indefinido กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ความขัดแย้งของกาลอดีต 
 
ICHL 187 ภาษาสเปนสาหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๗  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 186 
กิจวัตรในอดีตและปัจจุบัน ภาระหน้าที่ ข้อห้าม การสนทนาทางโทรศัพท์ ประโยคบอกเล่าโดยตรง และบอก
เล่าค าพูดของผู้อื่น ประธาน กรรมตรงและกรรมรอง ค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพรายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 
 
ICHL 188 ภาษาสเปนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๘  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 187 
แสดงความปรารถนา ร้องเรียน และความจ าเป็น บอกเล่าเรื่องราว แสดงสาเหตุและผลลัพธ์แสดงความสนใจ
และความรู้สึก กริยารูปเดิม พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล แสดงความไม่เห็นด้วยในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ คลี่คลายข้อขัดแย้ง อธิบายอย่างเจาะจงและอธิบายการท างานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 
ICHL 189 ภาษาสเปนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๙  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 188 
สมมุติฐานและการคาดเดา เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เขียนบทความรายงานข่าว อ้างถึงบทความข่าวและ
วิจารณ์ ให้ค าแนะน า สร้างสถานการณ์สมมุติในจินตนาการ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระท าและความ
ประพฤติ แสดงความคิดเห็นและความปรารถนา เล่าเหตุการณ์ในอดีต กริยากาลอนาคต กริยารูปเดิม กริยา
อดีตกาล และกรรมการก ค าศัพท์ที่ใช้ในสื่อต่างๆ 
 
 
 
 



ICHL 190 ภาษาสเปนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๐  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 189 
วิเคราะห์ข้อความในหลากหลายรูปแบบ (ข่าว โฆษณา วรรณกรรม รายงาน ฯลฯ) ที่เลือกมาจากหัวข้อและ
สาขาที่นักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานเขียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการเขียนสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
ICHL 191 ภาษาสเปนส าหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ระดับ ๑๑  4 
รายวิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ หรือ ICHL 190 
วิเคราะห์สื่อที่ใช้เสียงจากหลายช่องทาง (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ การแสดงละคร และหนัง) ที่เลือกมาจากหัวข้อ
และสาขาท่ีนักศึกษารู้สึกสนใจ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะการพูดสาหรับการทดสอบทักษะภาษาในระดับพ้ืนฐาน 
 
Internship 
ICHI 391 การฝึกงาน ครั้งที่ ๑ (ภาคปฏิบัติในโรงแรม)     12 
รายวิชาบังคับก่อน: หน่วยกิตรวม ๘๐ หน่วยกิต 
ประสบการณ์การทางานจริงในด้านงานโรงแรมในสี่แผนกคือ แผนกบริการส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนก
อาหารและเครื่องดื่ม และแผนกครัว นักศึกษาจะได้รับความรู้และทักษะจากทั้งสี่แผนก วิชานี้ยังฝึกฝน
นักศึกษาด้านการแต่งกาย การเป็นมืออาชีพ ทัศนคติและการทางานร่วมกันเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและเพ่ือให้เป็นคนโรงแรมอย่างมีคุณภาพ 
 
ICHI 491 การฝึกงาน ครั้งที่ 2        12 
รายวิชาบังคับก่อน: ภาคเรียนสุดท้ายเท่านั้น 
การมีประสบการณ์ท างานในองค์กรที่เกี่ยวกับบริการ การท่องเที่ยวและอีเวนท์ เพ่ิมพูนมุมมองเชิงลึกในการ
บริหารและกระบวนการท างาน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรที่จ้างงาน มีประสบการณ์ในการท างาน
จริง เข้าใจปัญหาที่เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ การเงิน และทรัพยากรอ่ืนๆ พยายามบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
เข้าใจการจัดการปัญหา เข้าใจบทบาทของตนในองค์การในการท าตามค าสั่ง สามารถสั่งงาน และท าให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม และท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างส าเร็จ พัฒนาความสามารถในการติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ มีทักษะในการท างาน และท างานได้อย่างบรรลุผล สามารถถกประเด็น อภิปรายกับเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถใคร่ ครวญว่า
ประสบการณ์การท างานสามารถช่วยในการวางแผนเพ่ืออนาคตได้อย่างไร 
 
 
 



หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร  

ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และส่ือและการส่ือสาร) 

ICID 100 Freshman Seminar 0  

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจดัการเวลา แผนการศึกษา  การปรับตัวในการใชชีวิตในรั้ว

วิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย 

 

ICMA 100 คณิตศาสตรรากฐาน  0  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

นิพจนและสมการ ฟงกชันเชิงเสน พหุนามและฟงกชันไมเชิงเสน ฟงกชันกรณฑและฟงกชันตรรกยะ การวิเคราะหขอมลู 

 

ICME 100 ทักษะแหลงความรูภาษาอังกฤษ 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ  

หลักสตูรเตรียมความพรอมนักศึกษาในการอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหมีระดับเหมาะสมตอการเขาศึกษา

รายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ตอไป 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(สําหรับนักศึกษา ID 618xxxxx ทุกหลักสูตร  

ยกเวนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และส่ือและการส่ือสาร) 

กลุมวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ICGC 101 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ หรือ ICME 100  

การแนะนําถึงกระบวนการเขียนเชิงวิชาการผานการพัฒนาการวิจารณของนักเขียน ผานการพิจารณาโครงสรางและกลวิธีทาง

วาทศิลป  มุงเนนกลยุทธในการใชและรวบรวมแหลงขอมูลวิจัย วิธีการเขียนเรียงความท่ีมโีครงสรางท่ีสมบูรณตามหัวขอท่ี

เก่ียวของกับโลกในปจจุบัน 

 

ICGC 102 การเขียนเชงิวิชาการและการวิจัย ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 101  

การรวมทักษะในการวิจัยทางวิชาการและการเขียนเพ่ือวิเคราะหและสรางองคประกอบท่ีโนมนาวใจ เทคนิคในการระบุจดุแข็ง

และจุดออนในการโตเถียง การพัฒนาความรูและความเขาใจเก่ียวกับประเด็นปญหาระดับโลกของผูเรียนผานงานเรียงความและ

งานวารสารท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ICGC 103 การพูดในท่ีสาธารณะ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 102  

พ้ืนฐานของทักษะท่ีสําคัญสําหรับการพูดในท่ีสาธารณะอยางมั่นใจและมีประสิทธิภาพผานลําดบัข้ันตอนของสุนทรพจนท่ีเตรียม

ไวและแบบเฉพาะหนา การแนะนําและการใชเทคนิคในการช้ีแจง / ชักชวนผูชม การใชการเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ 

และ ๒ เพ่ือสรางและนําเสนอสุนทรพจนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 



ICGC 111 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๑ (ระดับสูง) 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบขอเขียนวัดระดับ 

ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัตเิพ่ือเพ่ิมความสามารถในการสรางสรรคและการบรรยายของผูเรียน เนนการพัฒนาการนําเสนอของ

ผูเขียนผานรูปแบบประโยค โครงสรางและศาสตรโวหาร กลวิธีในการใชและบูรณาการแหลงขอมลูท่ีไดรับสาํหรับการวิจัย

นําเสนอโดยการอธิบาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอตกลงในการเขียน 

 

ICGC 112 การเขียนเชิงวิชาการและการวิจัย ๒ (ระดับสูง) 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 111  

มุงเนนการเรียนรูในระดับสูงและทักษะการนําเสนอในรูปแบบการอาน การเขียน และการพูดในท่ีสาธารณะสําหรับผูเช่ียวชาญ

ในการใชภาษาอังกฤษหรือใกลเคยีง การใชกลยุทธข้ันสูงเพ่ือใชประโยชนจากการวิจัยและการโตคารม การใชทักษะข้ันสูงในการ

คิดเชิงวิพากษและความรูเก่ียวกับวาทศิลปผานการอภิปรายในช้ันเรยีนและการเขียนและการพูด 

 

ICGC 201 สํารวจความเปนจริงของโลก 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การสํารวจและวิเคราะหเน้ือหาสําคัญเก่ียวกับบทกวี วรรณกรรม และเอกสารทางกฎหมายเพ่ือใหเขาใจถึงความซับซอนและ

ความทาทายของโลกท่ีเราอาศัย กระตุนผูเรยีนพิจารณาคานิยม สิทธิมนุษยชน และรัฐบาล อภิปรายในช้ันเรียน การเขียน

บันทึก และการนําเสนอผลงานเพ่ือแสดงใหเห็นวาผูเรยีนสามารถมสีวนรวมในการปรับปรุงสังคมไดอยางไร 

 

ICGC 202 วรรณคดีวิจารณ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาวรรณกรรมท่ีคดัเลือกมา การสํารวจวรรณคดีท่ีบอกถึงความรูสึกของเราเก่ียวกับโลกโดยการคิดวิเคราะหและ

วิจารณญาณ การวิเคราะหเรื่องสัน้ บทกวี และละคร มีการพัฒนากลยุทธเพ่ือใหผูเรียนเขาใจถึงรูปแบบวรรณกรรมท่ี

หลากหลาย 

 

ICGC 203 ศิลปะการประพันธ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาวิเคราะหนวนิยาย บทกวี ละคร และการผลิตสื่อผานการอาน สุนทรพจน และภาพยนตร การเปรยีบเทียบการเขียน

ในแนวตางๆ การสรางผลงานคุณภาพท่ีสามารถเผยแพรไดโดยพิจารณาจากผูชมและประเภท 

 

ICGC 204 การสื่อสารดวยวาจาขั้นสูง 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

ทฤษฎีการโนมนาวใจ เทคนิคเชิงอวัจนภาษาและการควบคมุการใชเสียงสําหรับผูประกาศข้ันสูง กลยุทธในการพัฒนาระบบ

ควบคุมเสยีงและการแสดงออกระดับสูง กิจกรรมไดแก การอภิปรายโตวาที กลยุทธการขายและนําเสนอ การพัฒนา

ความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกอยางมั่นใจในความหลากหลายของสภาพแวดลอมทางวิชาการและวิชาชีพผาน

สุนทรพจนแบบท้ังท่ีไดรางเตรียมไวมากอนและแบบเฉพาะหนา 

 

ICGC 205 ภาษาศาสตร 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาเก่ียวกับลักษณะและองคประกอบภาษาของมนุษย การใหความสําคัญเชิงอํานาจและความซับซอนของภาษา อิทธิพล

ของภาษาท่ีมีตอการปฏสิัมพันธ และการมีสวนรวมในการทําความเขาใจ การสํารวจคําจํากัดความและการประยุกตใช

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนปฏิบัติศาสตรและหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 



ICGC 206 จากวรรณกรรมสูภาพยนตร 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การนําเสนอดานเทคนิคในการแปลวรรณกรรมสูภาพยนตร การสํารวจการมีปฏสิัมพันธระหวางวรรณคดีกับภาพยนตรผานการ

วิเคราะหเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและภาพยนตร ความทาทายของการผสมผสานสื่อท้ังสองเขาดวยกัน 

 

ICGC 207 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีใชภาษาอังกฤษ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การถายทอดการศึกษาและการเลง็เห็นคุณคาของวรรณคดียุคอาณานิคม การใชตัวอยางจากวรรณคดี ดนตรี และภาพยนตร

เพ่ือชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการเขาใจอิทธิพลในมุมมองแบบใหม  การประเมินผลผานการตัดสินคดีแบบจําลอง 

การอภิปรายโตวาที บทละคร งานนําเสนอผลงาน การอานบันทึก และการเขียนเรียงความ 

 

ICGC 208 ภาษากับวัฒนธรรม 4 

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพิจารณาความเช่ือมโยงระหวางภาษาและวัฒนธรรม การใชเน้ือหาและการอภิปรายในช้ันเรียนเพ่ือใหความสําคญักับการทํา

ความเขาใจความเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมและภาษา เขียนผลงานวิจัยในหัวขอตางๆ 

 

ICGC 209 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพัฒนาภาษาอังกฤษตั้งแตจุดเริ่มตน การสาธิตผานขอความ ภาพยนตร และสื่อ ถึงการเติบโตและการแพรกระจายของ

ภาษาอังกฤษ การแนะนําวิธีการทําความเขาใจถึงความเปนมาทางภาษาศาสตรอันหลากหลายของภาษาอังกฤษ 

 

ICGC 210 การเรียนรูภาษาแรกและภาษาท่ีสอง 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การพัฒนาความเขาใจของผูเรียนดานวิธีการท่ีเด็กเล็กเรียนรูภาษาแรก การเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตางกับการเรียนรู

ภาษาท่ีสอง ทฤษฎีการพัฒนาภาษาจากพฤติกรรมนิยมไปสูแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการเรยีนรูและแนวความคิดเชิงหนาท่ี

ตางๆ ศึกษาผลกระทบของทฤษฎดีังกลาว 

 

ICGC 211 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ก: กวีนิพนธ 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษากวีนิพนธในเชิงลึก ไดแก สัมผสั ฉันทลักษณ แกน การเรยีกรองของชาติพันธุในประวัติศาสตร การประเมินบทกวี

นิพนธประเภทตางๆ ผานการอภปิราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานวิจัยในภาคการศึกษา 

 

ICGC 212 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ข: เร่ืองสั้นและนวนิยาย 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาองคประกอบของเรื่องแตงจากเรื่องสั้นและนวนิยายผานการประชุมเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนเก่ียวกับตัวละคร บท

สนทนา โครงเรื่อง และบรรยากาศ การอภิปรายในช้ันเรียนซึ่งวิเคราะหถึงผลกระทบของวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรและ

สังคมในประเด็นท่ีเลือก 

 

 

 

 



ICGC 213 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ ค: ละครเวที 4  

วิชาบังคับกอน: ICGC 103 หรือ ICGC 112  

การศึกษาแนวทางเพ่ือเขาใจและเขาถึงละครเวที โดยการอาน ดูการแสดง และวิเคราะหศลิปะการแสดง การจดัฉากและการ

ผลิตละคร อานบทความ และกิจกรรมปฏิบัติการดานการละคร เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการแสดงผลงานสดุทายของ

ผูเรยีน 

 

 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

• Scientific and Environmental Literacy 

ICGN 101 คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

กราฟและเครือขาย กําหนดการเชิงเสน ปญหาการขนสง ทฤษฎีเกม 

 

ICGN 102 คณิตศาสตรจําเปน 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

จํานวนจริง นิพจนเชิงพีชคณิต รอยละ อัตราสวน สัดสวน ฟงกชันเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน 

 

ICGN 103 สถิติจําเปน 4  

วิชาบังคับกอน: ICGN 102  

ความคิดเห็นและแนวคิดทางสถิติ  ความนาจะเปน และความนาจะเปนเชิงเง่ือนไข  ฟงกชันการแจกแจง  คาคาดหวัง  ตัว

ประมาณคา  การทดสอบสมมตุิฐาน  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน 

 

ICGN 104 คณิตศาสตรและการประยุกตรวมสมัย 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICMA 100  

ทบทวนพีชคณิต ฟงกชันลอการิทึมและเอกซโพเนนเชียล พีชคณิตของเมทริกซ แคลคลูัสเชิงอนุพันธ แคลคูลสัเชิงปฏิยานุพันธ 

 

ICGN 105 นิเวศวิทยาระบบนิเวศและเศรษฐกิจสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ผลกระทบจากมนุษยท่ีมีตอระบบนิเวศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลกระทบของมนุษยตอความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรธรรมชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หลักการพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากร ปญหาการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในปจจุบัน แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICGN 106 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

กิจกรรมของมนุษยและภูมิอากาศ ผลกระทบตอสังคม ผลกระทบตอระบบเก้ือกูลชีวิต มมุมองตอสุขภาพอนามัยของมนุษย

และโรค การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การทุเลาการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศ รวมทัศนศึกษาท่ีเปน

ทางเลือกในการเรยีนรู 

 

 

 

 



ICGN 107 เคมีในชีวิตประจําวัน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

อากาศท่ีเราหายใจ ช้ันโอโซน สมบัติของนํ้า กรดดางและสารเคมีในชีวิตประจําวัน พลังงานและเช้ือเพลิง แบตเตอรี่ อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสแบบพกพา เวชโอสถจากธรรมชาติ โพลีเมอรและพลาสติก โภชนาการในปจจุบัน การดดัแปลงพันธุกรรม นิติ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยดีีเอ็นเอ 

 

ICGN 108 วิทยาศาสตรของการปรุงอาหารสําหรับธุรกิจอาหาร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การเปลีย่นแปลงของวัตถุดิบจนเปนผลิตภณัฑอาหารขณะกําลังเตรียม กําลังผานความรอน และระหวางการเก็บรักษา การ

เปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีมผีลกระทบตออาหาร ทางประสาทสมัผสั ทางดานความปลอดภัยของอาหารและดานคุณคาทาง

โภชนาการ และกฎหมายอาหาร ของธุรกิจบริการดานอาหาร และระดับอุตสาหกรรมการผลิต 

 

ICGN 109 อาหารเพ่ือสุขภาพ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประโยชนของอาหารและโภชนาการในมนุษย คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารจากกระบวนการผลิตและการถนอม

อาหาร วัตถุเจือปนท่ีนิยมใชในกระบวนการผลิตอาหาร สุขภาพและคุณคาทางอาหาร 

 

ICGN 110 โรงปฏิบัติงานนักประดิษฐ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การออกแบบทางกลศาสตร การวาดภาพสามมติิ ความปลอดภัย การเคลื่อนท่ีในหน่ึงและสองมิติ เสียงและการสั่น คุณสมบัติ

ของวัสด ุวงจรไฟฟาเบ้ืองตน การออกแบบวงจร การเช่ือมตอวงจร วงจรควบคุม และการเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมระบบ 

 

ICGN 111 ฟสิกสสําหรับผูนําองคกร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พ้ืนฐานความรูทางฟสิกสท่ีมีผลกระทบตอผูคนและสังคมในชีวิตประจําวัน ปริมาณทางกายภาพ กลศาสตรนิวตันและการ

เคลื่อนท่ี พลังงานและความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสงและเสียง และสเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

ICGN 112 มองดาว มองเรา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พ้ืนฐานความรูทางดาราศาสตรฟสกิส การเรียนรูเอกภพของมนุษยชาติและการพัฒนาความเขาใจจากกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร โลก พระจันทร และระบบสรุิยะ วงจรชีวิตของดวงดาว กาแล็กซ ีหลุมดํา และการคนควาทางดาราศาสตรใน

ปจจุบัน 

 

ICGN 113 พืช มนุษย และพิษ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสํารวจโลกของพืช วิธีการปลูกพืชและการทําซ้ํา เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชเพ่ือปรับปรุงวิธีการทางการเกษตร พ้ืนฐาน

เก่ียวกับชีววิทยาของพืช ความแตกตางระหวางกลุมพืชหลัก ผลกระทบทางสังคมของการใชพืชและการใชประโยชนจากพืช

ในทางท่ีผิด 

 

 

 



ICGN 114 วิธีการทางวิทยาศาสตรกับสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

องคความรูดานวิทยาศาสตร ข้ันตอนการคนพบทางวิทยาศาสตร การตรวจสอบ ขอจํากัด และการมีอิทธิพลในหลากหลาย

สาขาวิชา การวิจัยดานจริยธรรมกับมนุษยและสัตว การวิเคราะหแบบมีวิจารณญาณตามหลักวิทยาศาสตรในปจจุบัน ความรู

ดานวงจรชีวิต การสรางตนแบบทางวิทยาศาสตร 

 

ICGN 115 วิวัฒนาการมนุษย ความหลากหลาย และ สุขภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

วิวัฒนาการของมนุษย สังคมไพรเมท ตนกําเนิดของสายพันธุมนุษย ออรเดอรไพรเมท ความแตกตางและความหลากหลาย

ของมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและรางกายมนุษย ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและสังคมสมัยใหม 

 

● ICT and Digital Literacy  

ICGN 116 การเขาใจขอมูลและการแสดงผลเชิงภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวิเคราะหขอมลูข้ันพ้ืนฐาน บทบาทและตัวอยางการตัดสินใจดวยการใชขอมูล ภูมิทัศนของเทคโนโลยี ชนิดและประเภท

ของขอมูล วิธีสรรหาขอมลูและแหลงท่ีมาของขอมูล รูปแบบมาตรฐานของขอมูลและการจัดเก็บ ข้ันตอนการประมวลผลขอมลู 

ผลสรุปของขอมูล ชนิดของการสื่อสารขอมลูดวยภาพและสญัลักษณ เครื่องมือในการสื่อสารขอมลูดวยภาพและสัญลักษณ 

 

ICGN 117 เทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจอิเลก็ทรอนิกสและกลยุทธดิจิทัล 4  

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบโดยรวมของเทคโนโลยีดานองคกรและธุรกิจดิจิทัล ระบบและบริการหลักบนอินเทอรเน็ต เชนการใหบริการ

เว็บไซต การซื้อช่ือโดเมน สื่อสังคม ระบบธุรกรรมการเงิน รูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและยุทธศาสตรดิจิทัล แนวโนมใหม

ทางเทคโนโลยี ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 

 

ICGN 118 อินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวัน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

อินเทอรเน็ต เครือขายคอมพิวเตอร และเวิลดไวดเว็บในชีวิตประจําวัน การแกไขปญหาท่ีพบบอยของเครือขายคอมพิวเตอร

ขนาดเล็ก ตระหนักถึงภยัคุกคามท่ีมากับการใชอินเทอรเน็ตและการหลีกเลี่ยงภยัเหลาน้ี เครื่องมือการคนหา ความนาเช่ือถือ

ของขอมูลออนไลน การสื่อสารออนไลนในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอีเมลและสื่อสังคมเพ่ือการสรางแบรนด นิยามของธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ ระบบจายเงินอิเล็กทรอนิกส 

 

ICGN 119 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรและการเขาถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรูเบ้ืองตนดาน

ฮารดแวร และซอฟตแวรท่ีพบในชีวิตประจําวัน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตางๆ  ระบบรักษาความปลอดภัยบน

คอมพิวเตอร และการใชสื่อสารสนเทศในการสื่อสารอยางถูกตองดานจริยธรรม 

 

 

 

 

 



กลุมวิชามนุษยศาสตร 

● Logical and Ethical Literacy 

ICGH 101 เทคโนโลยีชีวภาพจากวิทยาศาสตรสูธุรกิจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาประเด็นทางจรยิธรรมในสาขาการวิจยั การทดลอง และการรักษาทางการแพทย เทคโนโลยชีีวภาพซึ่งนําเอาความรู

ทางดานตางๆของวิทยาศาสตรมาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต หรือช้ินสวนของสิ่งมีชีวิต การทดลองทางพันธุกรรม อายสุิทธิบัตร 

คลังหรือธนาคารท่ีทําหนาท่ีรับฝาก เก็บรักษาและดูแลเช้ือพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ การทดลองกับมนุษยและ

สัตว การกอการรายชีวภาพ อาวุธทางชีวภาพ กฎหมายเก่ียวกับอาวุธ การสํารวจทางชีวภาพ การตั้งราคายาเวชภณัฑ อนาคต

ของมนุษยและแนวคิดหลังมนุษยนิยม 

 

ICGH 102 ขอเสนอและการทดลองความคิดท่ีโดงดังในแวดวงปรัชญา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาความเคลื่อนไหวของขอเสนอทางปรัชญาท่ีโดดเดนในแวดวงปรัชญาตั้งแตอุปมาอุปมยัเรื่องถํ้าของเพลโต จนถึง

ปญหาหองจีนของเซิรลและอ่ืนๆ การปรับใชของกระบวนทัศนความคิดทางปรัชญามาสูคาํถามทางการเมืองและวิทยาศาสตร

ของปจจุบัน 

 

ICGH 103 ตรรกวิทยา การวิเคราะห และการคิดวิพากษวิจารณ: การอางเหตุผลท่ีดีและไมดี 4  

วิชาบังคับกอน: - 

เครื่องมือพ้ืนฐานอยางเปนทางการตั้งแตตรรกะท่ีวาดวยประพจนจนถึงตรรกะท่ีวาดวยภาคขยาย โครงสรางตรรกะของการ

อางเหตุผลท่ีใชในบริบทของชีวิตประจําวัน  การวิเคราะหจุดเดนและจุดดอย ตรรกะวิบัติท่ีพบบอยในการใหเหตุผล รวมถึงการ

ใหเหตุผลเก่ียวกับการกําหนดความเปนไปได การคิดคนการอางเหตุผลท่ีดีโดยใชหลักการของการใหเหตุผลอยางไมเปน

ทางการ 

 

ICGH 104 เหตุผลเชิงจริยธรรม: เราจะรูไดอยางไรวาอะไรดี 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การพิจารณาและคนควาผลงานดานปรัชญา จิตวิทยา วิทยาศาสตร เพ่ือทําความเขาใจคุณคาเชิงจริยธรรม เรียนรูโดยปฏิบัติ

จริงในการสรางองคความรูและวิเคราะหการใหเหตุผลทางจริยธรรมเก่ียวกับประเด็นสําคญัในจริยศาสตรประยุกต 

 

ICGH 105 เทคโนโลยี ปรัชญา และมนุษยชาติ: เราอยูท่ีไหน ณ จุดนี ้ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การตรวจสอบ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท่ัวโลกและผลกระทบตอชีวิตมนุษยและความคิด เนนดาน

เกษตรกรรม การพิมพ นาฬิกากลจักร เลนสขยาย ยาปฏิชีวนะ ไฟฟา เครื่องจักรไอนํ้าและเครื่องยนตสันดาป และ

ทรานซิสเตอร 

 

ICGH 106 กรีก: เบาหลอมแหงอารยธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การแนะนําภาพรวมของปรัชญาและแนวคิดกรีกโบราณและอิทธิพลตออารยธรรมรวมสมัย ทฤษฎีเก่ียวกับความรู การแพร

ขาวสาร ความจริง ศิลปะ จิตวิทยา ความสุข ความยตุิธรรม และประชาธิปไตย 

 

 

 



● Arts and Media Literacy 

ICGH 107 ศิลปะรวมสมัยและทัศนวัฒนธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นสําคญัท่ีกําลังเกิดข้ึนในสังคม สื่อชนิดใหมในงานศิลปะยุคปจจุบัน การวิเคราะหภาพบริบททางสังคมและ

ประวัติศาสตรของศิลปะรวมสมัย การคิดเชิงสรางสรรค ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอ โลกทัศนวัฒนธรรม การสืบหาความจริง

ทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีกวางข้ึนเรื่องท่ีเก่ียวของกับอุดมการณ เพศ เช้ือชาติ และความเปนชาติพันธุ 

 

ICGH 108 การวาดเสนจินตภาพดวยเทคนิคตางๆ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวาดเสนดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย การวาดเสนเพ่ือการสรางสรรค เพ่ือแสดงตัวอยาง อธิบาย จดัองคประกอบ 

เปรียบเทียบ หาความลงตัว นิยามใหม การวาดเสนจากสิ่งมีชีวิต สรรีะมนุษย พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด 

การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบและศิลปะดวยการทดลอง การสํารวจ การ

ประยุกต เทคนิคการใชวัสดุท่ีหลากหลายในการวาดเสน สัดสวน ทาทาง เสนโคง นํ้าหนัก การจัดองคประกอบเพ่ือสื่อ

ความหมาย วิเคราะหศิลปนรวมสมัย การประเมินและการแสดงออกเฉพาะตน 

 

ICGH 109 ความคิดสรางสรรคเพ่ือศิลปะและการออกแบบ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การผสมผสานประสบการณการลงมือปฏิบัติจริงดวยการสาธิต การบรรยายใหความรูและการอภิปราย พัฒนาความคิด

สรางสรรคและเพ่ิมความมั่นใจในการสื่อสารกับบุคคลท่ีมีมมุมองเฉพาะตัว สํารวจความหลากหลายของสื่อดานศิลปะและการ

ออกแบบ ทําความเขาใจองคประกอบของภาษาภาพ ประยุกตกระบวนการคิดและการคิดสรางสรรค พัฒนาทักษะการตอบ

คําถามแบบอัตนัยรายบุคคล 

 

ICGH 110 การวาดภาพศิลปะเพ่ือสื่อความคิดและจินตนาการ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาความคิดสรางสรรคและกระบวนการคิด การนําการสื่อสารดวยภาพไปใชใหเกิดประโยชน หลักการของการออกแบบ

และศิลปะ การทําเครื่องหมาย การสังเกต การวิเคราะห บันทึก การวาดภาพโดยใชสิ่งของท่ีมีอยูรอบตวั การฝกปฏิบัติ การ

ประยุกต เทคนิคการวาดเสนดวยดินสอ รูปราง รูปทรง มุมมอง เสน การแรเงา การใหนํ้าหนัก ความหยาบและความละเอียด

ของภาพการจัดองคประกอบภาพ การวาดภาพโดยการสังเกตสรีระและสิ่งของธรรมชาติท่ีเสมือนจริง 

 

ICGH 111 การรูเทาทันสื่อ: ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบูรณาการเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อ การผลิตสื่อและจริยธรรมสื่อ การเขาถึง การวิเคราะหการประเมิน การตั้งคําถาม และ

การผลิตขอความสื่อ นัยทางสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของสื่อ การใชสิ่งท่ีแสดงเปนตัวอยางในสื่อ สื่อในฐานะเครื่องมือ

ทางเศรษฐกิจเชิงการเมืองสุนทรียศาสตรของสื่อ สื่อและอิทธิพลของสื่อ การตอรองความหมายของสื่อของผูรับสาร 

 

ICGH 112 ศาสตรและศิลปแหงการถายภาพ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบูรณาการความสามารถในการแปลความขอมูลขาวสารท่ีเปนภาพหรือสิ่งท่ีมองเห็น เทคนิคการถายภาพ และจริยศาสตร 

การวิเคราะห การประเมิน และการกดถายภาพในชวงเวลาท่ีเหมาะสม สุนทรยีภาพของการมอง การเลาเรื่องราวดวยภาพและ

เทคนิคการสรางคําบรรยายภาพ ชวงเวลาท่ีตัดสินใจถายภาพ การมอิีทธิพลตอผูรับสาร การเพ่ิมความเช่ือมโยงกับผูรบัสาร 

การเผยแพรผลงานอยางถูกหลักจริยธรรม และการเผยแพรภาพถาย 



 

ICGH 113 ภาพเคลื่อนไหว: ประวัติศาสตรภาพยนตร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสืบคนภาพยนตรยุโรป อเมริกัน และเอเชียในดานศิลปะ ปรัชญา การวิพากษสังคม และการโฆษณาชวนเช่ือ ไมเพียง

มุงเนนดานเทคนิค รูปแบบ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเทาน้ัน แตยังมุงเนนเรื่องการตีความ การเปรียบเทียบ และการ

วิพากษวิจารณดวย 

 

ICGH 114 เสียงแหงดนตรี: รูปแบบ อารมณ และความหมาย  4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพิจารณาและคนควาการแสดงออกทางดนตรีและการวิเคราะหแรงผลักดันในการสื่อสารโดยศึกษาจากงานวิจัยรวมสมัย 

ตัวอยางรูปแบบของดนตรีอันหลากหลายโดยมุงเนนไปท่ีดนตรีคลาสสิก 

 

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

● German 

ICGL 101 ภาษาเยอรมันระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาเยอรมัน ขอมลูสวนตัว ตัวเลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอราคา แสดง

ความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ มาตราวัด-ช่ังตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสรางประโยค เพศ

ของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 

 

ICGL 102 ภาษาเยอรมันระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 101  

สั่งและจายคาอาหารในรานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มท่ีช่ืนชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อานแผนท่ี ลักษณะของงานท่ี

ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คาํถามท่ีตอบวาใช/ไมใช รูปแบบคําสั่ง กริยาประสม บุพบทท่ีใชกับกรรมรอง 

กริยามาลา กริยาชวย (๑) วงเล็บท่ีใชในประโยคภาษาเยอรมัน 

 

ICGL 103 ภาษาเยอรมันระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 102  

ปญหาและการแนะนําดานสุขภาพ รูปแบบการใชชีวิตท่ีดีและไมดีตอสุขภาพ เหตุการณและอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง 

ประวัตสิวนตัวโดยยอ (CV) คําแสดงความเปนเจาของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ ตัวเช่ือมกริยาชวย (๒) 

 

● Japanese 

ICGL 111 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (ประโยคท่ีลงทายดวยคํานาม คําเสรมิ นิยมสรรพนาม ประโยคท่ี

ลงทายดวยกรยิา กาลอดตีและไมใชกาลอดีต) การใชคําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องสวนบุคคล (ของตนเองและ

คนอ่ืน) บรรยายเก่ียวกับประเทศญี่ปุน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็น

ดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

 



ICGL 112 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 111  

อักษรคันจิ (ประมาณ ๕๐ คํา)  หลักไวยากรณพ้ืนฐานภาษาญี่ปุน (คําเสริม กริยาท่ีเก่ียวกับการใหและการรับ ประโยคท่ีลง

ทายดวยคําคณุศัพท na ประโยคท่ีลงทายดวยคําคณุศัพท i กาลอดตีและไมใชกาลอดตี และลักษณะนาม) การใชคําศัพท

พ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับเรือ่งชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงความคิดเห็นอยางงายๆ 

บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจาํวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 113 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112  

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

ประโยคอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใชประโยคสนทนาอยางปกติธรรมดาและอยางสุภาพ คําเสริม) การใชคําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐาน

เก่ียวกับหัวขอตางๆ  การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย  แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคลและกิจกรรมตางๆ  การ

เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● French 

ICGL 121 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

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

สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศท่ีใชภาษาฝรั่งเศส ออกแบบงาน

เขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิง่ท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง  การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 122 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 121  

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาฝรั่งเศส (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคณุศัพทบอกเพศ สถานท่ีและความเห็น คําบุพบทเชิงซอน 

คําถามเชิงซอน) คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวิตประจาํวัน (ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบ

งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 123 ภาษาฝร่ังเศสระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 112  

ไวยากรณภาษาฝรั่งเศสท่ีซับซอนมากข้ึน (ปจจุบันกาลและอนาคตกาล คําคณุศัพทบอกเพศ สถานท่ีและขอตกลง คําบุพบท

เชิงซอน คําถามและอดตีกาล) การใชคําศัพทท่ีซับซอนมากข้ึน สนทนาเก่ียวกับหัวขอชีวิตประจาํวันท่ียาวข้ึน (ในประเทศ

ฝรั่งเศสและประเทศของตนเอง) ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคดิเห็น บรรยายบุคคล และกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน เปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● Chinese 

ICGL 131 ภาษาจีนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) หลักเกณฑการเขียนภาษาจีน อักษรจนี ๑๐๐ คํา ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาจีน (ปฤจฉาสรรพนาม 

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



สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องราวสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) บรรยายเก่ียวกับประเทศจีน ออกแบบงานเขียนใน

ภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 132 ภาษาจีนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 131  

สัทศาสตรภาษาจีน (Pinyin) ระบบการเขียนภาษาจีน ตัวอักษรจีน ๑๐๐ คํา หลักไวยากรณพ้ืนฐาน (ปฤจฉาสรรพนาม

ลักษณะนาม  คําชวยและวลี  “de” กริยาวิเศษณ โครงสรางประโยคแสดงการตอเน่ืองของการกระทํา การซ้ําคํากรยิา)  

คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย การแสดงความคดิเห็นอยาง

งายๆ บรรยายบุคคลและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 133 ภาษาจีนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 132  

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

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

คําศัพทพ้ืนฐาน สนทนาพ้ืนฐานในหัวขอตางๆ ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงความคิดเหน็ บอกทิศทาง บรรยาย

ถึงความสามารถของตนเองและผูอ่ืนได การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

● Spanish 

ICGL 141 ภาษาสเปนระดับตน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยาปจจุบันกาล เพศ จํานวน คําคณุศัพท คําบุพบท) การใชคําศัพท 

สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศท่ีใชภาษาสเปน ออกแบบ

งานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ การเห็นดวยและการตกลง การเปรียบเทียบวัฒนธรรม 

 

ICGL 142 ภาษาสเปนระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 141 

ไวยากรณพ้ืนฐานภาษาสเปน (คําสรรพนาม การผันกริยากาลปจจุบัน กริยาแสดงผลยอนกลับ เพศ จาํนวน คําคุณศัพท คําบุพ

บท) การใชคําศัพท พ้ืนฐาน สนทนาข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับหัวขอสวนบุคคล (ของตนเองและผูอ่ืน) จําแนกและอธิบายถึงประเทศ

ท่ีใชภาษาสเปน ออกแบบงานเขียนในภาษาเปาหมาย แสดงถึงสิ่งท่ีปรากฏอยู ความชอบ ความเห็นดวยและการตกลง พูด

เก่ียวกับชีวิตประจาํวัน 

 

ICGL 143 ภาษาสเปนระดับตน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 142  

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

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

 

● Thai 

ICGL 160 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสื่อสารในชีวิตประจําวัน ซึ่งครอบคลุมถึงการแนะนําตัวเอง การถามทาง การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม รวมไปถึงการซื้อของ

และตอรองราคา และในขณะเดียวกันก็เพ่ือสรางความเขาใจในหัวขอท่ีกําหนดเก่ียวกับวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน 



 

ICGL 161 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๑ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักษะการฟงและพูดเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี การแนะนําตัว การสั่งอาหารและเครื่องดื่มเบ้ืองตน สถานท่ี ทิศทาง ยานพาหนะ 

การซื้อตั๋ว เสื้อผา สี ขนาด การตอรองราคา การนับเลขและใชลักษณะนาม การอานและการเขียนพยญัชนะไทย สระท่ีเขียน

ตามหลัง กอนหนา เหนือ หรือใตพยัญชนะ เลขไทย คําเปนและคําตาย 

 

ICGL 162 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 161  

การฟงและการพูดเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี ตารางการใชชีวิต การนัดหมาย กิจกรรมท่ีช่ืนชอบ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม และของ

หวานโดยมีคําขอพิเศษ การนําเสนอแผนกิจกรรมสําหรับการปดภาคเรียน ทักษะการอานและการเขียนตอเน่ืองจากวิชา

ภาษาไทยระดับตน ๑ คําควบกล้ํา การใชวรรณยุกต คําท่ีสะกดโดยใชกฎเกณฑพิเศษ อานขอความในยอหนาสั้นๆ 

 

ICGL 163 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ๓ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ หรือ ICGL 162  

สื่อสารในสี่ทักษะเก่ียวกับหัวขอตอไปน้ี การจองหรือเชาท่ีพักอาศัย อาการเจ็บปวยตางๆ และการพบแพทย หัวขอเก่ียวกับ

วันหยุดและงานเทศกาลรื่นเริงตามท่ีกําหนด การนําเสนอหน่ึงจังหวัดในประเทศไทย ทักษะการอานและการเขียนตอเน่ืองจาก

วิชาภาษาไทยระดับตน ๒ เขียนยอหนาขนาดสั้น และอานขอเขียนท่ีมีความยาวตามหัวขอเรื่องท่ีกําหนด 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

● Financial, Economic Scientific and Environmental Literacy  

ICGS 101 การบัญชีสําหรับเจาของธุรกจิรุนใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดการบัญชีเบ้ืองตน กระบวนการทางการบัญชีเบ้ืองตนสําหรบัวิสาหกิจขนาดยอม   การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห

จุดคุมทุน การภาษีอากรธุรกิจ 

 

ICGS 102 ความย่ังยืนทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาบทบาทของธุรกิจในสังคม แนวคิดพ้ืนฐานของความยั่งยนื ธรรมาภบิาลโลก การพัฒนาอยางยั่งยืน ความไมเทาเทียม

ทางสังคมและการรวมสังคม ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวและรับมือกับผลกระทบท่ีจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  การตลาด

เพ่ือสิ่งแวดลอม การทําธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

ICGS 103 เศรษฐศาสตรในธุรกิจยุคใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการดานอุปสงคและอุปทาน, ความยืดหยุน, คาตนทุนโอกาส โครงสรางตลาด กลยุทธดานราคา องคกรธุรกิจพฤติกรรม

ผูบริโภค เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก โลกาภิวัตนและเทคโนโลยี การทํากําไรสูงสดุ องคกรและบริษัท นโยบายภาครัฐ วงจร

ธุรกิจ การตดัสินใจในการจัดการ ความไดเปรียบในการแขงขัน เศรษฐกิจสังคมทางการสื่อสาร นวัตกรรมเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

การแบงปนทางดิจิทัล สังคมผูสูงอายุและสภาพแวดลอมทางธุรกิจแบบไดนามิก 

 

 



ICGS 104 พ้ืนฐานความเปนผูประกอบการ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การสรางธุรกิจใหม การจับตลาดใหม การพัฒนาประสิทธิผลขององคกร ทฤษฎีและกรอบความคดิ เรือ่งการเปนผูประกอบการ 

การฝกปฏิบัติดานการสงเสริมและการจัดการธุรกิจเปดใหม วงจรชีวิตของผูประกอบการ การนําแนวความคิดไปปฏิบัติ 

เสนทางของผูประกอบการ การวิเคราะหลูกคา การตลาดแบบบูรณาการ การระดมทุน การปกปองและการจัดการตนทุน การ

จัดการทุนมนุษย ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

 

ICGS 105 การบริหารการเงินสวนบุคคล 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การบริหารการเงินและการลงทุนสวนบุคคล การตั้งเปาหมายและกระบวนการวางแผนการเงิน การวางแผนงบประมาณ การ

อานงบประมาณการเงิน การวางแผนการจดัการภาษี การบรหิารเงินสดและการออม  แผนการลงทุน การลงทุนในตลาดหุน

และกองทุนรวม การตัดสินใจซื้อบานและยานพาหนะ ประกันชีวิต การปกปองทรัพยสิน และการวางแผนเกษียณอาย ุ

 

ICGS 106 แฟชั่นและสังคม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สวนประกอบทางการออกแบบของแฟช่ัน คําศัพทเฉพาะทางแฟช่ัน แฟช่ันท่ีสะทอนบริบททางเวลาและสถานท่ี แฟช่ันและ

การพัฒนาของศิลปะ แฟช่ันท่ีเปนการแสดงออกทางวัฒนธรรม แฟช่ันท่ีเปนความคิดสรางสรรค แฟช่ันท่ีตองการการยอมรับ

และการสนับสนุนจากลูกคา แฟช่ันและพฤติกรรมของผูบริโภค แฟช่ันและบริโภคนิยม ประเด็นทางจริยธรรมเก่ียวกับแฟช่ัน 

 

ICGS 107 การจัดการประชุมและนิทรรศการ (ไมซ) เบ้ืองตน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมไมซ การประชุมองคกร การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินคา

และนิทรรศการนานาชาติ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ กิจกรรมพิเศษทางการตลาด การบรหิารธุรกิจไมซ การบรหิารจดัการ

สถานท่ีจัดงานระบบโลจิสติกสในอุตสาหกรรมไมซ ผูมสีวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมซ มาตรฐานตางๆในอุตสาหกรรมไมซ 

จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบวิชาชีพไมซ 

 

ICGS 108 สาระการเงิน 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นเรื่องการคลังเก่ียวของกับเงิน การตัดสินใจเลือกอยางมีเหตผุล รายรับและพ้ืนฐานสูความสําเร็จ การจดัการดาน

การเงินของปจเจกบุคคล การตลาดและบทบาทของการตลาด ความทาทายชวงวิกฤตเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทางการเงิน

และทักษะการจัดการดานการเงินข้ันพ้ืนฐาน 

 

● Global and Multicultural Literacy  

ICGS 109 ประวัติศาสตรอเมริกาภาพยนตรและชีวิตสมัยใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติความเปนมาของอเมริกาสมัยใหมตั้งแตยุคหลังการปฏริูปจนถึงปจจุบัน การสํารวจประวัติความเปนมาของเศรษฐกิจ

การเมืองสังคมและความสมัพันธระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกาในสื่อสมยัใหมเชนศิลปะ ภาพยนตร ความคิดและการเขียน

ท่ีมีอิทธิพล สื่อโทรทัศนและสื่อสังคมออนไลน การทําความเขาใจการคาดการณอํานาจของรัฐผานกลไกตางๆเปนสิ่งสําคญั

สําหรับการพัฒนาสวนบุคคล นักอุตสาหกรรมนวัตกรรมอเมริกัน ปฏริูปกาวหนา สงครามโลกครั้งท่ีหน่ึง ยุคยี่สิบรุงเรือง ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญ การโดดเดี่ยวในชวงระหวางสงครามโลก อิสรภาพสตรี สงครามโลกครั้งท่ีสอง สงครามเย็น สงคราม



เวียดนาม ความตึงเครียดทางเช้ือชาติ การบริหารจัดการรัฐบาลประธานาธิบดีบุช โอบามา ทรัมปและนโยบายการตางประเทศ

ของสหรัฐฯ ในอนาคต 

 

ICGS 110 การพัฒนาและความขัดแยง 4  

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดเรื่องการพัฒนาทางการเมอืงและเศรษฐกิจ นโยบาย ลําดับความสําคญัดานการผลิตและการลงทุน และผลกระทบจาก

การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน เหตผุลท่ีหลายประเทศประสบปญหาความลมเหลวในการพัฒนาตั้งแตชวงป 

๑๙๘๐  กับดักการพัฒนาสี่ปจจัยเชนกับดักความขัดแยง กับดักทรัพยากรธรรมชาติ กับดักธรรมาภิบาล และกับดักภูมิประเทศ

ซึ่งไมมีทางออกสูทะเลรวมท้ังมีเพ่ือนบานท่ีไมดี แนวทางในการแกไขประเทศในเชิงบวก การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ซึ่งถูกเพิกเฉยตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมและความยั่งยืนของแนวทางการพัฒนาและเสนทางการเติบโตแบบ

ดั้งเดิมท่ีมีอยู 

 

ICGS 111 สํารวจศาสนา 4  

วิชาบังคับกอน: - 

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

สามกลุม ไดแก ศาสนาท่ีเกิดในอินเดีย จีนและญี่ปุน และ ในตระกูลของอับบราฮัม การพัฒนาทางศาสนารวมสมยั ความ

หลากหลายทางศาสนาในปจจุบัน 

 

ICGS 112 ภูมิศาสตรกิจกรรมมนุษย 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความสัมพันธเชิงลึกระหวางมนุษยและพ้ืนท่ีถูกสรางโดยมนุษย กิจกรรมของมนุษยซึ่งเปนสหวิทยาการจากธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมท่ีมนุษยดาํรงอยู  ความสมัพันธระหวางมนุษยซึ่งนําไปสูความเขาใจตอสภาพแวดลอม

สาธารณูปโภคของทรัพยากร ความสัมพันธระหวางปรากฏการณบนพ้ืนโลกและการกระทําของมนุษย  ความคิดและหลักการ

เชิงภูมิศาสตรในการสํารวจการจดัระเบียบทางสังคมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

ICGS 113 ทัศนคติตอประวัติศาสตรไทย 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ตนกําเนิดของคนไทยในสมัยกอนประวัติศาสตรสืบเน่ืองจนถึงศตวรรษท่ี ๒๐ ตอนปลาย ภมูิภาคตางๆท้ังใกลเคียงและหางไกล

รวมท้ังกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญท่ีนํามาสูความเปนไทยในยุคปจจุบัน การไตรตรองเก่ียวกับเหตุการณ

สําคัญของประวัติศาสตรไทย และวิเคราะหการเขียนถึงประวัติศาสตรไทยในบางชวงบางตอน การประเมินและความเขาใจ

อดีตของประเทศไทยจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ความรูความเขาใจวาประวัติศาสตรน้ันถูกเขียนอยางไร 

 

ICGS 114 อํานาจเงินและพฤติกรรมของรัฐท่ีมีอํานาจ 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจถึงแรงจูงใจท่ีอยูเบ้ืองหลังความสัมพันธระหวางรัฐเชนการขยายอํานาจ ความมั่งค่ังและศักดิ์ศรีระหวางประเทศ 

เครื่องมือท่ีรัฐใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขางตนรวมถึงอุปสรรคตอการตัดสินนโยบาย นโยบายตางประเทศของรัฐมหาอํานาจ

ท่ีมีท่ีน่ังถาวรและมีอํานาจยับยั้งในคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ รัฐมหาอํานาจกลางซึ่งรวมถึงประเทศท่ีมี

ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง  ประเด็นท่ีสําคัญเชนการติดอาวุธนิวเคลียรในเกาหลีเหนือ สงครามใน

อัฟกานิสถาน การกอตั้งประชาธิปไตยหรือขบวนการกอการรายในประเทศท่ีลมเหลว และการคาโลก รูปแบบและแนวโนม

ของการกําหนดนโยบายตางประเทศของรัฐท่ีมีอํานาจในชวงศตวรรษท่ีผานมาเปนรายประเทศและเปรียบเทียบกับประเทศ

อ่ืนๆ กรณีศึกษาในการอธิบายการตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือตอบสนองปญหาระหวางประเทศในปจจุบัน 



 

ICGS 115 สังคมวิทยาในโลกสมัยใหม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สังคมวิทยาเปนหลักสตูรท่ีใชในการอธิบายปรากฏการณในดานสังคม การเมือง และเศษฐกิจ การปฏสิัมพันธและการจดั

ระเบียบทางสังคม ทัศนคติทางสังคมวิทยา หลักการตางๆ และความรูทางสังคมวิทยาในเชิงลึก หัวขอตางๆ ท่ีเช่ือมโยงกับโลก

สมัยใหม ซึ่งประกอบดวย วัฒนธรรม กลุมสังคม กระบวนการเรียนรูทางสังคม พฤติกรรมเบ่ียงเบน ครอบครัว ศาสนา ความ

ไมเทาเทียมทางสังคม เพศสภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สื่อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

ICGS 116 อํานาจและการเมือง 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจในเรื่องการเมืองและระบบของการเมืองการปกครองของโลกปจจุบัน ความสัมพันธและการเช่ือมตอกันของ

ความคิดท่ีแตกตาง กระบวนการทางความคิดและความขัดแยงกันในสังคมรวมสมยั การวิเคราะหปรากฏการณทางการเมือง

การปกครอง 

 

ICGS 117 การเอาชนะภาพลกัษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การวิเคราะหทฤษฎีทางจิตวิทยา แนวทางทางจิตวิทยาตอภาพลักษณเหมารวม ความอคติ และการแบงแยก ความหมายทาง

อารมณ พฤติกรรม และกระบวนการการรบัรู ผลกระทบของพฤติกรรมท่ีมตีอสังคม ความไมอคติและการนิยามการรับรู 

 

ICGS 118 ทักษะในการปฏิบัติตัวกับผูคนตางวัฒนธรรม 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ทักษะในการปฏิบัตติัวกับผูคนตางวัฒนธรรม การสื่อสารขามวัฒนธรรม การเลี้ยงดูบุตรในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง ความเขาใจถึง

ผูบริโภคท่ีมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีแตกตาง อารมณและแรงจูงใจขามวัฒนธรรม แนวทางในการปฏิบัติตอความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมในท่ีทํางาน 

 

ICGS 119 การเมืองของโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบระหวางรัฐ และการเติบโตของกระบวนทัศนในการเปนรัฐชาต ิ ท่ีเปนพ้ืนฐานการกําหนดนโยบายการตางประเทศและ

การทูต สถาบันและองคกรในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ระบบกลไกทางความสัมพันธระหวางประเทศ ลัทธิอาณานิคม 

ขบวนการการตอตานอาณานิคมและการใหเอกราช กําหนดการของเศรษฐกิจสากลและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สงครามเย็น

และสิ่งท่ีสืบทอดจากสงครามเย็น การลุกฮือของผูดําเนินนโยบายนอกเหนือจากภาครัฐ สื่อมวลชนสากลและความลื่นไหลของ

ขอมูล ขอโตแยงรวมสมยั 

 

ICGS 120 ความรูเร่ืองโลก 4  

วิชาบังคับกอน: - 

สภาวะปจจุบันของโลก ขอเท็จจรงิและแนวโนมทางภมูิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมการเมืองและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ แนวโนมและความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ ประเทศไทยในสังคมโลก ประเทศ

ไทยมีบทบาทอยางไรตอโลกและในทางกลับกัน 

 

 

 



● Psychological Literacy  

ICGS 121 จิตวิทยาอปกติของเพ่ือนรวมงาน จะแกไขสถานการณอยางไร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

ความดางพรอยของปญหาทางจติวิทยา ความวิตกกังวลของการถูกนินทาในท่ีทํางานและความมั่นคงในงาน การหลีกเหลี่ยงท่ี

จะรับการดูแลและการปรึกษา ความเอาใจใสของความผิดปกตติางๆ และคิดคนของกลยุทธเพ่ือเสริมสรางท้ังการสื่อสารและ

การทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาผลติภาพท่ีทํางานและความสัมพันธท่ัวไป 

 

ICGS 122 โฆษณาชวนเชื่อ ทฤษฎกีารออกแบบทางเลือก และการตลาด จะตานทานไดอยางไร 4  

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาวิทยาศาสตรเบ้ืองหลัง ‘การควบคุมจติใจ’ และการนํามาไปปฏิบัติในสังคม การสํารวจทฤษฎีตอบโตท่ีจริงและเปนไป

ได การวิเคราะหเชิงจิตวิทยาและเศรษฐกิจสังคมอยางละเอียดของการกดข่ีความอิสระของการเปนมนุษยในวิธีปฏิบัติระดับ

องคกร สังคม การเมืองและเศรษฐศาสตรอยางแนบเนียน 

 

กลุมวิชาพลานามัย 

ICGP 101 แฟลกฟุตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาลูกบอล โดยเนนเทคนิคการเลนเกมท่ีไมมีการปะทะ รวมท้ังการหลบหลีก การขวางปา การรับและการพัฒนา

ระบบการจัดการการทํางานเปนทีม การสื่อสารและการใชเทคนิคท่ีเฉพาะ 

 

ICGP 102 แบดมินตัน 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการแขงขันกีฬาแร็กเกต (แบดมินตัน) โดยเนนเทคนิคกลยทุธการจับไม การเสิรฟ การวางตําแหนงและการ

เคลื่อนไหวท้ังการเลนเกมท้ังแบบเดี่ยวและแบบคูผสม 

 

ICGP 103 บาสเกตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเลนลูกบอลโดยเนนการใสใจในการเลี้ยงลกูบอล การสงลูกบอล การโตตอบ การควบคุมลูกบอล การเลนเกม

และการพัฒนากลยุทธของเกม 

 

ICGP 104 ฟตเนส 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรท่ีครอบคลุมเก่ียวกับเทคนิคการออกกําลังกายอยางนอยหน่ึงเทคนิคหรือหลากหลายเทคนิค: ความแข็งแรง/ความ

ตานทาน คารดโิอ พลัยโอเมตริก กายบริหารแบบยืดเสน การฝกการออกกําลังกายอยางหนัก และการเพาะกาย เพ่ือรักษา

สุขภาพและสุขภาพท่ีด ี

 

ICGP 105 จักรยาน 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรท่ีออกแบบมาเพ่ือสอนการข่ีจักรยานเพ่ือความปลอดภัย การออกกําลังกาย เทคนิคการข่ีจักรยาน ทาทางการสื่อสาร 

ความรูเก่ียวกับอุปกรณและอันตรายสําหรับการข่ีจักรยาน เพ่ือการพักผอนหยอนใจและการเดินทาง 

 

ICGP 106 ดิสคัฟเวอร แดนซ 1  



วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเตนรําของรูปแบบปจจุบันและเทคนิคอยางนอยหน่ึงประเภทหรือหลากหลายประเภท: แอฟริกัน / แจส เตนรํา

ท่ัวโลก / เตนรําละติน การเตนรําการแสดงระดับมืออาชีพ, การเตนรําสมยัใหม ฮิพฮอพ / ฟงก 

 

ICGP 107 กอลฟ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเรยีนรูจากสโมสรท่ีไดรับการออกแบบมาเพ่ือพัฒนารปูลักษณ ทาทางในการจับ การแกวง ทาทางยืน และความรู

เก่ียวกับอุปกรณ ระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณท่ีถูกตอง 

 

ICGP 108 โยคะ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรซึ่งเนนเรื่องทาทางการทําสมาธิ เทคนิค การเคลื่อนไหว และการหายใจเพ่ือใหไดสภาวะทางจิตใจท่ีด ี

 

ICGP 109 เร่ืองเฉพาะทางการกีฬา 1  

วิชาบังคับกอน: - 

เรียนรูแนวคดิ หลักเกณฑและกลยุทธโดยผานการเคลื่อนไหวตามแบบแผน และโครงสรางการเคลื่อนไหว โดยการเลนกีฬา

หรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี 

 

ICGP 110 วิชาปองกันตัว (การจูโจม) 1  

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาศิลปะการปองกันตัวภายนอก (การจูโจม) เนนการตอสูระยะประชิดทางกายภาพ และการออกกําลังกาย ความแข็งแรง

ของกลามเน้ือ และความตึงของกลามเน้ือ เพ่ิมความเร็ว และพลังงานผานการประสานงานของรางกาย 

 

ICGP 111 วิชาปองกันตัว (การเหว่ียงทุม) 1  

วิชาบังคับกอน: - 

ศิลปะการตอสูภายใน (การเหว่ียงทุม) การเนนเรื่องการจับเวลา การรับรู ความแมนยํา และเทคนิคโดยใชการยกระดับรางกาย

เพ่ือการเหว่ียง การทุมตัว การลงนํ้าหนักขา และกีฬามวยปล้ํา 

 

ICGP 112 ฟุตบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรการเลนลูกบอลโดยเนนการเตรียมพรอม การควบคมุลูกบอล รวมถึงการเลี้ยงลูก การสงลูก การดักลูกบอล การทํา

ประตู การเคลื่อนไหวของลูกบอล การเลนเกมและการพัฒนากลยุทธผานการฝกซอมและการแขงขัน 

 

ICGP 113 ลีลาศ 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเตนรําทางสังคมหรือกิจกรรมการออกแบบการเคลือ่นไหวของทาเตน รูปแบบ และขอบังคับจากการเตนรํา

ของระดับนานาชาติ (ตามมาตรฐาน) และการเตนรําแบบละตินระดบันานาชาติ 

 

ICGP 114 วายน้ํา 1  

วิชาบังคับกอน: - 



หลักสูตรกีฬาทางนํ้า ซึ่งเนนเทคนิคการวายนํ้า การหายใจ และความรูเก่ียวกับการพยุงตัว แรงขับเคลื่อนและความปลอดภัย

ทางนํ้า 

 

ICGP 115 เทนนิส 1  

วิชาบังคับกอน: - 

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

ทําคะแนน การฝกซอม การตีบอลในเกมสและการแขงขัน 

 

ICGP 116 วอลเลยบอล 1  

วิชาบังคับกอน: - 

หลักสตูรกีฬาการเลนลูกบอล ซึ่งเนนการสงลูก การเซ็ทลูก การเสิรฟ การพัฒนากลยุทธ ตําแหนงผูเลน การเลนเกม การ

บริหารงานในทีมและการสื่อสาร 
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