
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก 
 

ICIR 101 แนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับโลกสมัยใหม่ พ้ืนฐานอ านาจ
ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างรัฐ ความไม่เสมอภาคระหว่างรัฐรวมถึงการครอบง าและการล่าอาณา
นิคม สงครามและการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างมหาอ านาจ บทบาทของนโยบายการค้าและการป้องกัน
ประเทศ และการควบคุมทรัพยากรที่หายาก การมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ
และกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ ประเด็นระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อย สิทธิมนุษยชน การ
ใช้สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมระหว่างประเทศและการก่อการร้าย นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะหารือ วิเคราะห์ 
และประเมินโครงสร้างระหว่างประเทศ รวมถึงวิธีการและการปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นต่าง ๆ ในการเมืองระหว่าง
ประเทศ 
 
ICIR 102 แนวทางการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบและระบบ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
รูปแบบต่างๆของระบบการเมืองทั้งในด้านทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติ ระบบการเมืองในสังคมไร้รัฐ
อาณาจักรและจักรวรรดิแบบดั้งเดิม รัฐสมบูรณาญาสิทธิราช รัฐประชาธิปไตย รัฐเผดจ็การสมัยใหม่และรัฐ
ทหาร รูปแบบต่าง ๆ ของระบบผู้แทน ระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้งและการตัดสินใจ การท างานของฝ่าย
บริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระหว่างกัน นักเรียนจะเข้าใจ ตรวจสอบ 
และประเมินรูปแบบต่าง ๆ ของระบบการเมืองทั้งในด้านทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติ 
 
ICIR 201 การก่อตัวของโลกสมัยใหม่: จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่จักรวรรดินิยม

ระดับสูง 
4 

วิชาบังคับก่อน: - 
บางแง่มุมของประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. ๑๙๖๖ ถึง ค.ศ. ๑๙๑๔  การปฏิวัติอุตสาหกรรมและ
การเติบโตของเศรษฐกิจโลก การปฏิวัติอเมริกาและฝรั่งเศส การได้รับเอกราชของละตินอเมริกาและการ
พัฒนา การพัฒนาทางการเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในรูปแบบรัฐบาลตัวแทน การเลิกทาส  ชาตินิยม 
สังคมนิยม สิทธิสตรี จักรวรรดินิยมและการตอบสนองต่อจักรวรรดินิยม การเกิดขึ้นของญี่ปุ่น สงครามและ
การท าสงคราม การพัฒนาทางสังคม วิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยี นักเรียนจะหารือ ประเมิน และ
ตรวจสอบข้อมูลปฐมภูมิจากช่วงเวลาดังกล่าวและพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ตีความข้อความและรูปภาพ 



ICIR 202 โลกาภิวัตน์และระเบียบระหว่างประเทศในศตวรรษที่ย่ีสิบ:ตั้งแต่
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงเหตุการณ์ ๙/๑๑ 

4 

วิชาบังคับก่อน: ICIR 201 
การแนะน าสั้น ๆ เกี่ยวกับบางแง่มุมของประวัติศาสตร์โลกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง สหรัฐอเมริกาและ
สหภาพโซเวียตในฐานะมหาอ านาจ สงครามเย็น ระบบสหประชาชาติ การให้เอกราชแก่อาณานิคมและ 'โลก
ที่สาม' อ านาจระดับภูมิภาคที่ส าคัญ การล่มสลายของสหภาพโซเวียตและผลกระทบ ความขัดแย้งในภูมิภาค
ในตะวันออกกลาง เอเชียใต้และคาบสมุทรบอลข่าน พัฒนาการทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ 
ภาวะเฟ่ืองฟูของผู้บริโภค โอเปคและราคาน้ ามัน ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ สหภาพ
ยุโรปและการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ความยากจนในโลก การเคลื่อนไหวทางการเมืองใหม่: 
สิทธิพลเรือน สตรีนิยม และมุสลิมหัวรุนแรง ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และชาตินิยม นักเรียนจะหารือ 
ตรวจสอบ ประเมิน และบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและการตีความข้อมูลปฐมภูมิที่ถูกแนะน าใน ICIR 
201 การก่อตัวของโลกสมัยใหม่ 
 
ICIR 203 พื้นฐานของความคิดทางการเมือง 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การส ารวจทางประวัติศาสตร์ของกระบวนทัศน์ที่ส าคัญทางสังคมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ จิตวิทยา) ในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบ นักเรียนจะเข้าใจ 
วิเคราะห์ และประเมินแนวคิดและกระบวนทัศน์ของความคิดทางการเมือง 
 
ICIR 204 มุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อธิปไตย โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคง สัจนิยม 
อนาธิปไตย เสรีนิยม สถาบันนิยมแบบเสรีนิยมใหม่ มาร์กซ์ แนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม (constructivism) ยุค
หลังโครงสร้างนิยม นักเรียนจะระบุ เปรียบเทียบและประเมินแนวทางที่ส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
 
ICIR 211 โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงปลายศตวรรษที่ยี่สิบ เศรษฐกิจโลก     อุปทานอาหาร 
ประชากร โรค สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและมลพิษ  การสื่อสาร ภูมิรัฐศาสตร์ รัฐชาติ องค์การระดับภูมิภาค



และองค์การระหว่างประเทศ ชนกลุ่มน้อย บทบาทของสตรี สงครามและการก่อการร้าย การอพยพและผู้ลี้
ภัย อาชญากรรม วัฒนธรรม นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ในโลก 
 
ICIR 212 สถาบันทางสังคมในโลกสมัยใหม่ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
สถาบันทางสังคมข้ันพื้นฐานในมุมมองของโลกเปรียบเทียบ การขัดเกลาทางสังคม การแต่งงานและครอบครัว 
การศึกษาและความรู้ ศาสนาและวัฒนธรรม สื่อและการสื่อสาร รัฐบาลและการบริหาร การเมืองและอ านาจ 
แนวทางทางการเมืองแบบหลายสถาบันในสังคมวิทยา นักเรียนจะอธิบายและวิเคราะห์สถาบันทางสังคมและ
การเมืองที่ส าคัญ 
 
ICIR 213 การศึกษาความขัดแย้ง สงครามและสันติภาพ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ผลกระทบของสงครามต่อสังคมและรัฐ ผลกระทบทางสังคมและทางการเมืองของสงคราม การเคลื่อนพลของ
สังคมในยุคสงคราม สถานะของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในช่วงเวลาและสถานที่แห่งสงคราม การเมืองและ
สงคราม รูปแบบขององค์กรทางทหาร บทบาททางสังคมและการเมืองที่เป็นไปได้ของทหาร นักเรียนจะ
อธิบายวิเคราะห์ และประเมินแนวทางส าคัญ ๆ ในความขัดแย้ง สงครามและสันติภาพในมุมมองของโลก
เปรียบเทียบ 
 
ICIR 214 มุมมองเกี่ยวกับประเทศไทย 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
วัฒนธรรมไทยดั้งเดิม โครงสร้างทางสังคมและล าดับชั้น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเกรงใจ ครอบครัว 
บทบาทของพุทธศาสนาและความเชื่อในการมีอยู่ของวิญญาณ ประเพณีพ้ืนบ้าน (การเกิด ชีวิต การแต่งงาน
ความตาย ฯลฯ ); ช่วงสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมจีน ตะวันตกและญี่ปุ่น วัฒนธรรมทางธุรกิจ การ
แบ่งแยกระหว่างชนบทกับเมือง นักเรียนจะอธิบายและวิเคราะห์แนวทางส าคัญของมุมมองเกี่ยวกับประเทศ
ไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 



ICIR 215 นโยบายการต่างประเทศของไทย 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์ต่อนโยบายการต่างประเทศของไทย ความสัมพันธ์และแนวความคิดระหว่างรัฐ
สมัยก่อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอิทธิพลต่อเนื่องของแนวความคิดเหล่านั้น ความสัมพันธ์ของสยามกับ
อ านาจจักรวรรดิตะวันตกในสมัยอาณานิคม วิวัฒนาการของนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สอง นโยบายการต่างประเทศ
ของไทยในช่วงสงครามเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา การก าหนดและผลกระทบของ
นโยบายไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับอาเซียน องค์การสหประชาชาติ เอเปก และองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กร
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ วิวัฒนาการและผลกระทบของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับจีน เกาหลี ญี่ปุ่นและ
อินเดีย นักเรียนจะหารือเกี่ยวกับการก าหนด วิวัฒนาการ และผลของนโยบายการต่างประเทศของไทยตั้งแต่
กลางศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจในกรณีศึกษาบางกรณี 
 
ICIR 216 การเคลื่อนไหวทางศาสนาและความหลากหลายทางศาสนาในเอเชีย 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ความหลากหลายทางศาสนาในเอเชีย ประเภทของการเคลื่อนไหวทางศาสนาและลัทธิ เพศและประเพณีทาง
ศาสนาที่เปลี่ยนไป นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินความส าคัญของการเคลื่อนไหวทางศาสนาและ
ความหลากหลายทางศาสนาในเอเชียผ่านกรณีศึกษา 
 
ICIR 221 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของสังคมการเมืองโลกและโครงสร้างการทูตระหว่างประเทศ  สงครามและการ
บรรลุสันติภาพระหว่างมหาอ านาจ  ความร่วมมือแห่งยุโรป (Concert of Europe) สันนิบาตแห่งชาติ 
สหประชาชาติและสงครามเย็น ข้อตกลง สนธิสัญญาและองค์กรระหว่างประเทศ หลักการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ นักเรียนจะจดจ า เข้าใจ ประยุกต์ ใช้และวิเคราะห์
การพัฒนาทางประวัติศาสตร์ต่อการน ามาซึ่งระเบียบโลกที่สงบสุข 
 
ICIR 222 องค์การระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การพัฒนาขององค์กรระหว่างประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ลักษณะหน้าที่และวัตถุประสงค์ขององค์กร
ระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศระดับโลกและระดับภูมิภาคในสมัยปัจจุบัน (องค์การสหประชาชาติ, 



องค์การแรงงานระหว่างประเทศ , องค์การการค้าโลก, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ , สหภาพยุโรป, 
อาเซียน, ความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ, เอเปก ฯลฯ) ประสิทธิภาพและอนาคตขององค์กรเหล่านี้ 
นักเรียนจะจดจ า เข้าใจ วิเคราะห์ประเมินองค์กรต่าง ๆ จากมุมมองเชิงเปรียบเทียบ 
 
ICIR 223 ประชาธิปไตยในฐานะระบบการเมือง 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หลักการ แนวปฏิบัติและกระบวนการประชาธิปไตย องค์ประกอบที่จ าเป็น ข้อ
วิพากษ์วิจารณ์ จุดแข็งและจุดอ่อน ระบบทางเลือก สิ่งที่จ าเป็นทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือประชาธิปไตย 
การพัฒนาในอนาคตที่เป็นไปได้ นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
หลักการและแนวปฏิบัติของระบอบประชาธิปไตย 
 
ICIR 224 ความม่ันคงและความขัดแย้งในมุมมองระดับโลก 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
พัฒนาการล่าสุดของการท าสงครามโดยอ้างอิงจากโลกร่วมสมัย การพัฒนากองก าลังติดอาวุธและนวัตกรรม
ด้านอาวุธ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของสงคราม การสู้รบและนักสู้รบ การ
จัดเตรียมและการวางแผน การใช้รายงานและโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือสนับสนุนการท าสงคราม การพัฒนา
อุตสาหกรรมจากภาวะสงครามและการเกิดขึ้นของ "สงครามใหม่" ; ประเภทของการท าสงครามและความท้า
ทายด้านความมั่นคงในโลกร่วมสมัย นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์และตรวจสอบว่าเหตุใดวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งบางวิธีจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ 
 
ICIR 225 สื่อระดับโลก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การพัฒนาสื่อในฐานะแรงขับเคลื่อนทางสังคมระดับโลก การสร้างตลาดโลก ยุคแห่งข้อมูล พลังของสื่อใน
สังคมและการเมือง วัฒนธรรมสื่อระดับโลกใหม่ นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์ และประเมินความส าคัญของ
ความคิดเห็นระดับโลกและการเมืองเชิงพรรณนาในการก าหนดการอภิปรายและนโยบาย 
 
ICIR 226 ประวัติศาสตร์และแนวคิดของการทูต 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การใช้การทูตและการเจรจาต่อรองในการแก้ไขข้อพิพาททางการเมืองและการค้า บทบาทและสถานะของ
นักการทูตและนักเจรจา ค าถามระหว่างประเด็นทางการเมืองและการค้า ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ 



ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับธุรกิจระหว่างประเทศ การสร้ างความขัดแย้ง
และการแก้ปัญหาทางการทูต นักเรียนจะจดจ า เข้าใจ วิเคราะห์และประเมินพ้ืนฐานแนวความคิดในการท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการทูต 
 
ICIR 227 แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมและสังคม 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
วัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ การศึกษาสัญลักษณ์ วัฒนธรรมถูกก าหนดและสร้างขึ้นอย่างไร ยุคทันสมัย ยุคหลัง
ยุคทันสมัยและวัฒนธรรมเทคโนโลยี รูปแบบวัฒนธรรมที่โดดเด่นและวัฒนธรรมกลุ่มน้อย เพศ การแสดงออก
ทางเพศและชาติพันธุ์ แนวคิดโลกาภิวัตน์และแนวคิดหลังยุคล่าอาณานิคม วัฒนธรรมชีวิตประจ าวัน นักเรียน
จะอธิบายและวิเคราะห์แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมและสังคม 
 
ICIR 228 ยุโรปและโลกตะวันตกในโลกร่วมสมัย 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
สถานการณ์ปัจจุบันในยุโรป การพัฒนาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจ การเติบโตและความเข้มแข็งของสหภาพ
ยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตก ชาติพันธุ์ การแบ่งแยกดินแดนและความขัดแย้ง
ในยุโรปตะวันตกและคาบสมุทรบอลข่าน ไซปรัสและความสัมพันธ์ระหว่างกรีซกับตุรกี การตรวจคนเข้าเมือง 
การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ปัจจุบันและประเด็นปัญหาในยุโรป 
 
ICIR 229 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในกิจการทั่วโลก 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การมีอยู่ การแจกจ่ายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโลก ได้แก่ อาหาร น้ า ที่ดิน ดิน แร่ธาตุ พลังงาน 
ทรัพยากรประมง ฯลฯ การลดลงของทรัพยากรและการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากร นโยบายสาธารณะ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศและความต้องการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกระจายและการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มในอนาคต นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์ 
และประเมินสภาพแวดล้อมและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 



ICIR 231 มรดกของจักรวรรดินิยมในเอเชีย 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ประวัติศาสตร์สั้น ๆ ของภูมิภาคจากจุดเริ่มต้นของยุคอาณานิคมสมัยใหม่สู่การได้รับเอกราช เสรีนิยม 
ชาตินิยม คอมมิวนิสต์ การเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์ นักเรียนจะเข้าใจ ประเมินและวิเคราะห์
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เก่ียวข้องกับจักรวรรดินิยมในเอเชีย 
 
ICIR 232 ประเพณีและยุคทันสมัยของเอเชีย 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ความหมายของประเพณี ยุคทันสมัย พ้ืนที่อยู่อาศัย อัตลักษณ์ การสร้างชาติ การปรับสู่ความทันสมัย ใน
บริบทของเอเชีย นักเรียนจะหารือ ประเมิน เข้าใจ และวิเคราะห์หัวข้อต่าง ๆ เช่น ครอบครัว ศาสนา 
การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตเมือง 
 
ICIR 233 การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชีย 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การเคลื่อนไหวทางการเมืองและความคิดที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
ระบบการเมือง การรู้ยุครู้เรืองปัญญา เสรีนิยม เสรีนิยมใหม่ อนุรักษ์นิยม อนุรักษ์นิยมใหม่ ฟาสซิสต์ 
ประชาธิปไตย อนาธิปไตย แนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม (constructivism) เทววิทยาปลดปล่อย การเคลื่อนไหว
ของแรงงาน สิทธิพลเมือง สันติภาพและการเคลื่อนไหวต่อต้านสงคราม พลังประชาชน การไม่เชื่อฟังโดย
ปราศจากความรุนแรงในเอเชีย นักเรียนจะวิเคราะห์ ประเมินและศึกษากรณีศึกษาที่หลากหลายจากประเทศ
ในเอเชียจากมุมมองเชิงเปรียบเทียบ 
 
ICIR 234 มุมมองเกีย่วกับเอเชียใต้ 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
การเกิดขึ้นและล่มสลายของจักรวรรดิโมกุล ศาสนาฮินดู มุสลิมและซิกข์ การเติบโตของอิทธิพลของยุโรป การ
ปกครองของอังกฤษในอินเดีย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การเคลื่อนไหวของการปฏิรูปและ
การประท้วงทางศาสนา การเคลื่อนไหวเพ่ือประกาศอิสรภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๔๗ นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินความส าคัญของอนุทวีปอินเดียในโลก 
 
 
 



ICIR 235 เครือข่ายยุทธศาสตร์ในเอเชีย-แปซิฟิก 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
ภาพรวมของเอเชียตะวันออกร่วมสมัยซึ่งตั้งอยู่บนทฤษฎีทางการเมืองเปรียบเทียบและทฤษฎีความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งทางดินแดน ความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ การเจรจาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ 
/การเจรจาหกฝ่ายและสถาปัตยกรรมความม่ันคงของเอเชียตะวันออก รูปแบบทางเศรษฐกิจและข้อจ ากัดของ
รัฐพัฒนา ประเด็นทางสังคม (โครงสร้างประชากร เยาวชน ประชากรวัยชรา) ปัญหาสิ่งแวดล้อม สถานะของ
ระบอบประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกและเอเชีย-แปซิฟิก นักเรียนจะเข้าใจ ประเมินและวิเคราะห์ปัญหา
ในอดีตและในปัจจุบันที่มีนัยส าคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 
ICIR 236 ยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจของยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ความหายนะของสงครามโลกครั้งที่สอง 
ความช่วยเหลือมาร์แชลและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสงครามเย็น การพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจยุโรปช่วงต้น นโยบายการต่างประเทศของ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสและเยอรมนี การสูญเสีย
อาณาจักร พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจภายในของประเทศส าคัญในยุโรป การอพยพ 
สถานการณ์ในยุโรปตะวันออก การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์และผลที่ตามมา สหภาพยุโรป สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต นักเรียนจะอธิบาย วิเคราะห์ ประเมินและอธิบายสาระส าคัญในยุโรปหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง 
 
ICIR 301 วิธีการวิจัย 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทแนะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการใช้วิธีการดังกล่าวในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การตรวจสอบ
วิธีการวิจัย การรวบรวมข้อมูล เทคนิคการส ารวจ และการสร้างและทดสอบสมมติฐาน นักเรียนจะวิเคราะห์
และประเมินเหตุการณ์ในโลก วิธีการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ICIR 302 อาเซียนและภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทของการเมืองโลกในช่วงตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง ผลกระทบของสงคราม
เย็นและจุดสิ้นสุดของสงครามเย็น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อาเซียน นักเรียนจะวิเคราะห์และประเมินภูมิภาคนิยมในอาเซียน 



ICIR 303 การเคลื่อนไหวและการย้ายถิ่นข้ามชาติ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การพัฒนาแรงงานที่เป็นระบบหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดจาก
อุตสาหกรรม สภาพโรงงานและการปฏิรูป การเคลื่อนไหวของแรงงานในช่วงต้น การรวมสหภาพการค้าในบริ
เตน แรงงานและสหภาพแรงงานในยุโรปภาคพ้ืนทวีป การเคลื่อนไหวของแรงงานในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในเครือจักรภพจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง การเคลื่อนไหวของแรงงานทั่วโลก
ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๑๔ จนถึงปัจจุบัน ปัญหาขององค์กรสหภาพแรงงาน อ านาจและอิทธิพลในโลกสมัยใหม่และ
การโยกย้ายถิ่นฐาน นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินการเคลื่อนไหวและการโยกย้ายถิ่น
ฐานของผู้คนทั่วโลก ผลกระทบและการตอบสนองขององค์การระหว่างประเทศและรัฐ 
 
ICIR 304 อาชญากรรมข้ามชาติ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ขอบเขตของอาชญากรรมข้ามชาติ หน่วยงานและสถาบันระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความพยายามในการ
ห้ามปราม ขั้นตอนการห้ามปรามและเขตอ านาจศาล การควบคุมการลักลอบน าเข้าและการละเมิดลิขสิทธิ์ 
การสืบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น การฉ้อโกง การหลีกเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน 
เครือข่ายการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ระบอบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมไซเบอร์ การก่อการร้าย อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ นักเรียนจะ
เข้าใจ ตรวจสอบและประเมินเครือข่ายและผลกระทบของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ การตอบสนองของ
รัฐและผู้เล่นที่ไม่ใช่รัฐ 
 
ICIR 305 การแก้ปัญหาขัดแย้ง 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ต้นก าเนิดและวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ลักษณะและแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งและ
ความรุนแรง การป้องกันและการกักกันขอบเขตของความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ การยุติการสู้รบและมาตรฐานที่คงทนส าหรับการน าข้อตกลงแก้ไขความขัดแย้งไปสู่การปฏิบัติการ
ก่อการร้าย ความยุติธรรมและหลักนิติธรรม พลวัตของสงครามสมัยใหม่และวิธีการยุติวงจรแห่งความขัดแย้ง
ซึ่งเป็นผลเสียต่อทุกฝ่าย นักเรียนจะวิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินผลว่าเหตุใดวิธีการระงับข้อขัดแย้ง
บางอย่างจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอ่ืน ๆ 
 
 



ICIR 311 การวิเคราะห์นโยบายการต่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
นโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต รัสเซีย จีนและอ านาจอ่ืน ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ 
วัตถุประสงค์และความเป็นจริง ความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจเหล่านี้ บทบาทของนโยบายการต่างประเทศที่
ด าเนินโดยมหาอ านาจยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่นและอินเดีย นักเรียนจะวิเคราะห์ และนโยบายต่างประเทศเชิง
เปรียบเทียบ 
 
ICIR 312 กฎหมายระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ลักษณะ การพัฒนา และสถานะปัจจุบันของกฎหมายระหว่างประเทศ บุคลิกภาพทางกฎหมายของรัฐและ
หน่วยงานอ่ืนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ การได้รับการยอมรับ ดินแดน เขตอ านาจ และความคุ้มกัน 
สนธิสัญญา หน้าที่ของรัฐ การระงับข้อพิพาทและการใช้ก าลัง กฎหมายทะเล อากาศและอวกาศ กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ นักเรียน
จะเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินแนวคิดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ 
 
ICIR 313 สิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมมองทางปรัชญา ประวัติศาสตร์และกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในกฎหมาย
ระหว่างประเทศร่วมสมัย อนุสัญญาระหว่างประเทศและสหประชาชาติ สิทธิส่วนบุคคล อาชญากรรมสงคราม 
การคุ้มครองชนกลุ่มน้อย สิทธิทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม นักเรียนจะเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินสิทธิ
มนุษยชนจากมุมมองแบบสหวิทยาการ 
 
ICIR 314 การศึกษาด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย โครงสร้างและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ล าดับ
ความส าคัญด้านการผลิตและการลงทุน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศยากจน 
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในเอเชีย แอฟริกาและละตินอเมริกา การพัฒนาชุมชนเมืองและความสัมพันธ์ระหว่าง
เมืองกับชนบท การแบ่งชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและความท้าทายเกี่ยวกับการพาณิชย์ การ



ท่องเที่ยวและการปฏิวัติการสื่อสาร นักเรียนจะสามารถหารือ วิเคราะห์และประเมินการพัฒนาระหว่าง
ประเทศและผลกระทบ 
 
ICIR 315 การกระจายอ านาจรัฐ การแปรรูปกิจการของรัฐ และการล้มเหลวของรัฐ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การตรวจสอบปัจจัยที่น าไปสู่การลดอ านาจและการกระจายอ านาจของรัฐบาลกลาง ความนิยมในการ
ปกครองตนเองของท้องถิ่นและภูมิภาคนิยมในการเมือง แนวโน้มแบบขนานของการลดกฎเกณฑ์ควบคุมและ
การแปรรูปในธุรกิจและรัฐบาล การก าหนดบทบาทของรัฐบาลแห่งชาติและรัฐบาลกลางและความรับผิดชอบ
ต่อพลเมืองของตน การปกครองตนเองและภูมิภาคนิยม นักเรียนจะหารือและประเมินผลกระทบของเสรีนิยม
ใหม่ ความสัมพันธ์กับความล้มเหลวของรัฐ และแนวโน้มในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ก าลังเปลี่ยนแปลง 
 
ICIR 321 ความเสี่ยงทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 
4 

วิชาบังคับก่อน: -  
ศึกษาว่าอ านาจทางการเมือง ผลประโยชน์ ค่านิยม วัฒนธรรมท้องถิ่น ระบบ และเทคโนโลยีก่อให้เกิดความ
เสี่ยงให้กับธุรกิจระหว่างประเทศอย่างไร ความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศพัฒนาแล้ว  ผลกระทบส าหรับ
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทตะวันตกในต่างประเทศนักเรียนจะวิเคราะห์และประเมินวิธีการคาดการณ์ จัดการและลด
ความเสี่ยงทางการเมือง 
 
ICIR 322 การเมืองและเศรษฐศาสตร์ขององค์กรพัฒนาเอกชน 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ประวัติและพัฒนาการขององค์กรพัฒนาเอกชนในระดับชาติและนานาชาติ การก าหนดประเด็นทางสังคม: 
การเป็นทาส สิทธิของสตรีและชนกลุ่มน้อย พลเรือนและผู้ได้รับบาดเจ็บในยามสงคราม ผู้ลี้ภัย สิทธิพลเมือง
ประเด็นสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจทั่วโลก ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรพัฒนา
เอกชนกับรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ การเมือง องค์กรและการเงินขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชนที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจ นักเรียนจะวิเคราะห์และประเมินบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในกิจการ
ระหว่างประเทศ 
 
 
 



ICIR 323 แนวปฏิบัติของการทูต 4 
วิชาบังคับก่อน: ICIR 226 
การใช้การทูต การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาททางการเมืองและการค้า อธิบายบทบาท 
หน้าที่และวิธีการของนักการทูตและนักเจรจาต่อรองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักเรียนจะพัฒนา 
เข้าใจและประเมินวิธีการปฏิบัติเพ่ือระบุปัญหาและพัฒนาทางออกใหม่ ๆ 
 
ICIR 324 สังคมและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
ผลกระทบทางสังคมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ช่วงต้นศตวรรษที่๒๐: การ
ขนส่ง เทคโนโลยีของสงคราม “ฟิสิกส์ใหม่”ของไอน์สไตน์และบอร์ (Bohr) พัฒนาการตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่
สอง คอมพิวเตอร์ การสื่อสารผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ต พันธุวิศวกรรม และความก้าวหน้าทางการแพทย์ 
นักเรียนจะวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของสื่อใหม่ในกิจการระหว่างประเทศ 
 
ICIR 325 การย้ายถิ่น การพลัดถิ่นและการเมืองเรื่องพ้ืนที่ 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
เหตุผลและบริบทของการย้ายถิ่นในอดีต การดูแลรักษาและการแปลงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของคน
ต่างด้าว ชุมชนที่ถูกปิดล้อมและชุมชนที่เป็นเจ้าถิ่น ความแตกต่างระหว่างวัยด้านวัฒนธรรมในหมู่แรงงานข้าม
ชาติ ภาพลักษณ์ของบ้านเกิด นักเรียนจะตรวจสอบและประเมินผลกระทบทางวัฒนธรรมของการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานของประชาชน 
 
ICIR 326 จีนร่วมสมัย: มุมมองระดับโลก ภูมิภาคและท้องถิ่น 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การเมืองร่วมสมัย เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกงและไต้หวัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมุมมองของจีน นักเรียนจะวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของจีนต่อภูมิภาค
และโลก 
 
ICIR 327 ชาติพันธุ์และระบบตัวแทนในการต่างประเทศ 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
แนวคิดเรื่องเชื้อชาติ การติดฉลากชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ แนวคิดเรื่องเชื้อชาติ กลุ่มชนกลุ่มน้อย
กับสังคมที่กว้างออกไปและรัฐ การยอมรับ ความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 



การเมืองและสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ การล้างเผ่าพันธุ์และการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ นักเรียนจะอธิบาย หารือและประเมินความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์และรัฐ ในกิจการระหว่างประเทศ 
 
ICIR 331 ศาสนาและการเมืองในโลกร่วมสมัย 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
ศาสนาและสังคม ประเภทขององค์กรทางศาสนาและการเคลื่อนไหวและบทบาททางสังคมและผลกระทบของ
พวกองค์กรเหล่านั้น การแยกศาสนาจากรัฐและการต่อต้านการแยกศาสนาจากรัฐ  ศาสนา การเมืองและรัฐ 
นักเรียนจะตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของศาสนาในปัจจุบันในบางสังคม 
 
ICIR 332 ภูมิภาคนิยมเปรียบเทียบ 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
เพ่ือหารือ ตีความ วิเคราะห์และประเมินภูมิภาคนิยมจากมุมมองทางทฤษฎี นักเรียนจะตรวจสอบ  เข้าใจ 
วิเคราะห์และประเมินองค์กรระดับภูมิภาคที่ส าคัญ รากฐาน วัตถุประสงค์ หน้าที่ การออกแบบสถาบัน และ
วิธีการปฏิสัมพันธ์ในมุมมองระดับโลก 
 
ICIR 333 การเมืองเรื่องความจ าในเอเชีย 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
ชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์กับภาษา ศาสนา 'เชื้อชาติ' และวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ชนกลุ่มน้อยและประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเด็นทางการเมืองและ
วัฒนธรรม การพัฒนาอัตลักษณ์ประจ าชาติ นักเรียนจะประเมิน วิเคราะห์ ตรวจสอบความจ ากลุ่มชาติพันธุ์
และชนกลุ่มน้อยในเอเชีย 
 
ICIR 334 การก่อการร้าย การต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง 4 
วิชาบังคับก่อน: -  
การส ารวจทางประวัติศาสตร์โดยย่อเกี่ยวกับการก่อการร้าย ทฤษฎีการก่อการร้าย การตรวจสอบทฤษฎี
ทางการเมืองเกี่ยวกับความถูกผิดของการปฏิวัติและการก่อการร้าย ความสัมพันธ์ของรัฐสมัยใหม่กับการก่อ
การร้ายและสังคม นักเรียนจะสามารถเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน 
 
 
 



ICIR 341 ประเด็นปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการโลก 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการโลก นักเรียนจะตรวจสอบ วิเคราะห์ 
ประเมินและสังเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือประเมินและตีความพัฒนาการล่าสุดในการเมืองโลก 
 
ICIR 342 ประเด็นปัจจุบันในเอเชีย 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการโลก นักเรียนจะตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ประเมินและสังเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือประเมินและตีความพัฒนาการล่าสุดในการเมืองโลกและ
เอเชีย 
 
ICIR 343 การค้นหางานอย่างสร้างสรรค์ 4 
วิชาบังคับก่อน: -   
หางานอย่างไร การสร้างประวัติส่วนตัว (CV) การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อม การ
สัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายถึงวิธีการประเมินประสบการณ์การ ท างาน นักเรียนจะประเมิน 
จัดหาและประเมินวิธีการและวิธีการหางานในตลาดที่มีการแข่งขัน 
 
ICIR 401 การฝึกงาน 12 
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกที่
มีรหัสต่ ากว่า 400 แล้ว 
การฝึกงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการท างานในองค์กรต่าง ๆ เช่น 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ องค์กรวิจัย องค์กรการศึกษา หรือองค์กรเอกชน 
 
ICIR 402 วิทยานิพนธ์ 12 
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาต้องผ่านรายวิชาของหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลกที่
มีรหัสต่ ากว่า 400 แล้ว 
โอกาสและการด าเนินโครงการวิจัยเชิงประจักษ์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือแสดงความคิดริเริ่ม ความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความวิริยะ ความใส่ใจในรายละเอียด นักเรียนจะเตรียมข้อเสนอ
วิทยานิพนธ์โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา นักเรียนจะประเมินวิเคราะห์และสร้างผลงานที่ไม่ซ้ าให้แก่
สาขาวิชาการท่ีเลือก ภายใต้การก ากับดูแล 

 



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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