
สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร 
 

ICMC 101 ปริทัศน์สื่อและการสื่อสาร        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
แนะน ำควำมรู้เบื้องต้นด้ำนกำรสื่อสำร ควำมหมำย ทฤษฎี เนื้อหำ และกระบวนกำรอันมำจำกแขนงกำรศึกษำที่
หลำกหลำยตั้งแต่กำรสื่อสำรระดับบุคคลไปถึงกำรสื่อสำรระดับมวลชน  และจนถึงรูปแบบดิจิทัลร่วมสมัย กำร
ปฏิวัติแนวคิดด้ำนควำมบันเทิงจำกนันทนำกำรส่วนตัวมำสู่กิจกรรมยำมว่ำงและมำสู่อุตสำหกรรมบันเทิงจะได้รับ
กำรวิเครำะห์ภำยใต้ทฤษฎีกำรสื่อสำรผ่ำนกรณีศึกษำจำกท่ัวโลก 
 
ICMC 102 มนุษย์และศิลปะเพื่อการสื่อสาร       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับศิลปะและสังคม  โดยเน้นถึงหน้ำที่ของกำรสื่อสำร ทฤษฎี
สุนทรียศำสตร์จะน ำมำใช้เพื่อวิเครำะห์สื่อแขนงต่ำงๆ เช่น ทัศนศิลป์ ศิลปะกำรแสดง ดนตรี เพ่ือกำรตีควำมเนื้อหำ 
สำระและคุณค่ำของงำนศิลปะ 
 
ICMC 103 ทัศนศิลป์เพื่อการสื่อสาร        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ควำมรู้เบื้องต้นทำงทฤษฎีและกระบวนกำรสื่อสำรด้วยภำพ องค์ประกอบพ้ืนฐำนของภำพ ควำมสัมพันธ์และ
ผลกระทบของภำพต่อกำรรับรู้ มุมมองและควำมเข้ำใจของผู้ชมจะถูกส ำรวจตรวจสอบผ่ำนตัวอย่ำงภำพที่มำจำก
โฆษณำ กำรรณรงค์ต่ำงๆ ทำงกำรเมือง ข่ำวโทรทัศน์ สำรคดี และภำพยนตร์ เพ่ือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจจำกกรอบ
ทำงทฤษฎีว่ำ ภำพมีอิทธิพลและชี้น ำสังคมได้อย่ำงไร 
 
ICMC 104 โสตศิลป์เพื่อการสื่อสาร        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรใช้เสียงเพ่ือกำรเล่ำเรื่องในกระบวนกำรสื่อสำร กำรส ำรวจควำมหมำยและควำมรู้สึกที่ผู้ชมได้รับจำกกำร
ตอบสนองต่อเสียงประเภทต่ำงๆ รวมถึงดนตรี เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่เหมำะกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ที่มีอยู่ 
 
 
 



ICMC 105 มิติด้านสื่อ การสื่อสาร ศิลปะ วัฒนธรรมและสังคมในอุษาคเนย์    4  
วิชาบังคับก่อน: - 
สหวิทยำกำรศึกษำว่ำด้วยอิทธิพลของสื่อและกำรสื่อสำรในกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมของ
อุษำคเนย์ กำรศึกษำครอบคลุมจำกระดับดั้งเดิมพ้ืนถิ่นแบบชุมชนหมู่บ้ำนสู่ระดับมวลชนและสู่รูปแบบของสื่อ
สมัยใหม่ จำกกำรแสดงของชุมชนท้องถิ่นมำสู่มรดกระดับชำติและระดับอำเซียน เพ่ือส ำรวจควำมเชื่อมโยงสัมพันธ์
ระหว่ำงสื่อ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นที่ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเตรียมนักศึกษำให้พร้อมต่อ
กำรเข้ำร่วมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
 
ICMC 106 การเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษำทฤษฎีและหลักปฏิบัติทักษะกำรเขียนเพ่ือวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ในกำรสื่อสำร ศึกษำกำรเขียนหลำกหลำย
ประเภทและลักษณะ ตั้งแต่งำนส่วนบุคคลไปจนถึงงำนเชิงวิชำกำร จำกเนื้อหำแนวละครไปถึงข้อเท็จจริงที่ซับซ้อน
เชิงสำรคดี จำกข่ำวประชำสัมพันธ์และประกำศบริกำรทั่วไปไปจนถึงกำรโฆษณำและนโยบำยทำงกำรเมือง กำร
เขียนเพ่ือกำรสื่อสำรที่ชัดเจน ด้วยรูปแบบที่ถูกต้องและลีลำในกำรเขียนคือวัตถุประสงค์หลักของรำยวิชำ 
 
ICMC 107 อุตสาหกรรมและวัฒนธรรมสื่อโลก       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดโดยรวมของอุตสำหกรรมและวัฒนธรรมสื่อโลกในบริบทของโลกำภิวัตน์  ส ำรวจตรวจสอบทฤษฎี งำนวิจัย 
และกำรด ำเนินงำนในอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่หลำกหลำยรูปแบบ  (ภำพยนตร์ สื่อดิจิทัลและ
กำรกระจำยเสียงโทรทัศน์) เน้นประเด็นเรื่อง กำรปรับเปลี่ยนในอุตสำหกรรมสื่อที่เป็นผลมำจำกเศรษฐกิจและ
กำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและ 
วัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนที่มีต่อนโยบำยสื่อสำกลและลักษณะเนื้อหำของสื่อในช่องทำง
ต่ำงๆ 
 
ICMC 201 กฎหมายและจริยศาสตร์สื่อสารมวลชน      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
แนวคิดโดยรวมของอุตสำหกรรมและวัฒนธรรมสื่อโลกในบริบทของโลกำภิวัตน์  ส ำรวจตรวจสอบทฤษฎี งำนวิจัย 
และกำรด ำเนินงำนในอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมที่หลำกหลำยรูปแบบ  (ภำพยนตร์ สื่อดิจิทัลและ
กำรกระจำยเสียงโทรทัศน์) เน้นประเด็นเรื่อง กำรปรับเปลี่ยนในอุตสำหกรรมสื่อที่เป็นผลมำจำกเศรษฐกิจและ
กำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและ 



วัฒนธรรม รวมถึงผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนที่มีต่อนโยบำยสื่อสำกลและลักษณะเนื้อหำของสื่อในช่องทำง
ต่ำงๆ 
 
ICMC 202 ทฤษฎีสื่อและวัฒนธรรม        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรวิเครำะห์เรื่องธรรมชำติกำรสื่อสำรของมนุษย์ตั้งแต่กำรสื่อสำรส่วนบุคคล กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล กำรสื่อสำร
กลุม่ย่อย กำรสื่อสำรในองค์กรและกำรสื่อสำรมวลชน ปฏิกิริยำตอบสนองระหว่ำงกำรสื่อสำรและสังคม วัฒนธรรม 
กำรรวมกลุ่มในสังคม และกระบวนทำงจิตเป็นกรอบทฤษฎีส ำคัญของรำยวิชำนี้ 
 
ICMC 203 สื่อสมัยนิยม          4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ส ำรวจหลักกำรโดยรวมของควำมบันเทิงสมัยนิยม (กำรแสดงสด เช่น ละครเวที ละครสัตว์ ขบวนเฉลิมฉลอง และ
สื่อบันทึก เช่น โทรทัศน์และภำพยนตร์ ในฐำนะรูปแบบทำงศิลปะที่เป็นแหล่งอ้ำงอิงเชิงสัญลักษณ์ถึงวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ สังคมและมโนคติ) รำยวิชำนี้จะส ำรวจแนวคิดต่ำงๆ ผ่ำนกำรสลับหมุนเวียนชุดหัวข้อเรื่องที่มำ
จำกสหวิทยำกำรศึกษำ ได้แก่ ประวัติศำสตร์ 
มำนุษยวิทยำ สังคมวิทยำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
ICMC 204 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติพื้นฐานในการวิจัยการสื่อสารและการศึกษาทางวัฒนธรรม 4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำเบื้องต้นว่ำด้วยกำรท ำงำนวิจัยด้ำนสื่อและกำรสื่อสำร รำยวิชำนี้ใช้วิธีทำงสหวิทยำกำรศึกษำ อำทิ ด้ำน
สังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ เพ่ือกำรหำค ำตอบในงำนวิจัย หัวข้อในกำรศึกษำประกอบด้วยกำรตั้งค ำถำมในกำร
ท ำวิจัย ขั้นตอนกำรจัดกำรงำนวิจัย หลักกำรเบื้องต้นของกำรท ำวิจัย กำรสุ่มตัวอย่ำง กำรสร้ำงแบบสอบถำม กำร
ออกแบบงำนวิจัยเชิงทดลอง และกำร 
วิเครำะห์ผลและเนื้อหำงำนวิจัย 
 
ICMC 205 จิตวิทยาสื่อและการวิเคราะห์ผู้ชม       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
สหวิทยำกำรว่ำด้วยจิตวิทยำศึกษำ ทฤษฎีกำรสร้ำงแรงจูงใจและกำรเรียนรู้ ประสำทวิทยำศำสตร์ กำรโฆษณำและ
กำรตลำด วิเครำะห์ผลกระทบเชิงจิตวิทยำของเนื้อหำสื่อและกำรน ำเสนอ (ที่มำของโสตทัศน์แบบดั้งเดิม กำร
ปฏิสัมพันธ์แนวใหม่ สื่อดิจิทัล) เรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมมนุษย์ผ่ำนกำรใช้สื่อ ผลกระทบของสื่อที่มีต่อ



ปัจเจกชนและสังคม กำรใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ทำงกำรเมืองและสังคม กำรวิเครำะห์ผู้รับชมสื่อ วีธีกำรตรวจสอบกลุ่ม
เปูำหมำย สถิติประชำกร ทัศนคติและสิ่งแวดล้อม 
 
ICMC 206 การแสดงเบื้องต้น         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรเรียนรู้เพ่ือค้นพบหนทำงถึงกำรเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีควำมสุขในตนเองผ่ำนศิลปะแห่งกำรแสดง  กำร
เรียนรู้ที่จะยอมรับควำมจริงของตนและจิตวิญญำณของตนเอง กำรท ำควำมเข้ำใจว่ำกำรแสดงคือกำรน ำเสนอ
ควำมจริงของตัวละครผ่ำนพัฒนำกำรกำรฝึกฝนกำรแสดงต่ำงๆ  อำทิ กำรผ่อนคลำยกำรควบคุมร่ำงกำย กำรฝึก
เปล่งเสียง กำรเรียนรู้กำรใช้ประสำทสัมผัสและกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจ จินตนำกำรและกำรฝึกกำรแสดงแบบด้นสด 
กำรฝึกตีควำมบท กำรพัฒนำตัวละครและกำรเข้ำถึงตัวละครส ำหรับนักแสดง 
 
ICMC 207 การจัดการสื่อบันเทิง การตลาดและการเงิน      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักกำรและกลยุทธ์กำรจัดกำร กำรตลำดและกำรเงินคือ กรอบทฤษฎีของรำยวิชำนี้ รำยวิชำนี้จะเน้นไปที่กำร
ปรับใช้หลักกำรทำงกำรตลำดอันเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมสื่อหลำกหลำยประเภท กำรจัดท ำและเสนองบประมำณ 
กำรวิเครำะห์และก ำหนดกลุ่มตลำดผู้ชมเปูำหมำย กำรน ำเสนอและขำยผลิตภัณฑ์สื่อ 

 
ICMC 211 ปริทัศน์สื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำเบื้องต้นว่ำด้วยกำรสื่อสำรที่บูรณำกำรกำรสื่อสำรมวลชนและวำรสำรศำสตร์เข้ำด้วยกันหัวข้อในรำยวิชำ
รวมถึงควำมหมำย ขอบเขต หลักกำรและกำรปฏิวัติของสื่อ รำยวิชำนี้จะเน้นที่กระบวนกำร โครงสร้ำงและรูปแบบ
สื่อที่พบในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์และสื่อออนไลน์ 
 
ICMC 212 การเขียนและการน าเสนอในการสื่อสารมวลชนและวารสารศาสตร์   4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรสอนและฝึกกำรเขียนที่สร้ำงสรรค์และเฉียบคม นักศึกษำจะเรียนรู้หลักกำร รูปแบบและขั้นตอนของกำรเขียน
ด้ำนสื่อสำรมวลชนและหนังสือพิมพ์ที่หลำกหลำย เช่น ควำมเรียง สำรคดีข่ำว รำยงำนข่ำว ทั้งท่ีอยู่ในหนังสือพิมพ์
และสื่อที่ออกอำกำศทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หัวข้อกำรเรียนรู้มีตั้งแต่กำรสืบค้นข้อมูล กำรเก็บข้อมูล กำรแยกแยะ
ข้อเท็จจริง กำรเขียนแสดงควำมคิดเห็นและกำรน ำเสนอข้อมูลที่เน้นถึงควำมโปร่งใส ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรมี
จุดยืนทำงควำมคิดเห็นผ่ำนกำรเขียนที่มีเหตุผลพร้อมด้วยข้อเท็จจริงและแนวคิดประกอบ 



ICMC 213 สื่อมวลชนและนโยบายสาธารณะ       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรส ำรวจบทบำทอันส ำคัญยิ่งของสื่อมวลชนที่มีต่อกำรสร้ำงนโยบำยสำธำรณะ  โดยเฉพำะกำรให้ข้อมูลและ
แรงจูงใจของสื่อที่ส่งผลต่อกลุ่มมวลชนกลุ่มต่ำงๆ ในสังคม และวิธีที่นโยบำยเชิงสังคมกำรเมืองได้เปลี่ยนและปรับ
รูปแบบของสื่อมวลชนในปัจจุบัน กรณีศึกษำที่หลำกหลำยจะถูกน ำมำวิเครำะห์เพ่ือเผยถึงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่ำงสื่อมวลชนและนโยบำยสำธำรณะทั้งในระดับ 
ท้องถิ่น ระดับอำเซียนและระดับโลก 
 
ICMC 214 เปรียบเทียบประเด็นสื่อ: อาเซียนและโลก      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำเปรียบเทียบประเด็นของสื่อที่ได้รับควำมสนใจในระดับอุษำคเนย์และในระดับนำนำชำติ  (ควำมสัมพันธ์
ทำงกำรทูต กำรเมืองภูมิภำค กำรอพยพแรงงำน เศรษฐกิจกำรเมือง แหล่งพลังงำน อุตสำหกรรมสื่อ ฯลฯ) 
กำรศึกษำถึงประเด็นที่ได้รับกำรติดตำมจำกประชำคมโลก และประเด็นที่สร้ำงควำมสนใจในระดับท้องถิ่นหรือ
ภูมิภำค ประเด็นและบทบำทในเวทีโลกของประเทศต่ำงๆ กับกำรขับเคลื่อนข่ำว ผลกระทบของข่ำวต่อชีวิตผู้คน 
กำรวิเครำะห์เจำะลึกด้ำนอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ควำมขัดแย้งและวิกฤติ ปัญหำและควำมร่วมมือของประเทศใน
อำเซียนและโลกผ่ำนกำรศึกษำและเปรียบเทียบประเด็นสื่อระหว่ำงของอำเซียนและของโลก 
 
ICMC 215 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เชิงบูรณาการ: การผลิตรายการโทรทัศน์และสื่อแนวใหม่   4 
วิชาบังคับก่อน: - 
รำยวิชำนี้เน้นกำรปฏิบัติกำรกำรสร้ำงสรรค์รำยกำรออกอำกำศจำกรูปแบบตำมสมัยนิยมของสื่อโทรทัศน์ไปถึง
รูปแบบใหม่ทำงสื่อดิจิทัล นักศึกษำจะเรียนรู้เรื่องกำรสร้ำงและกำรกระจำยรูปแบบเนื้อหำและงำนผลิตไปสู่
ช่องทำงที่หลำกหลำย ขณะเดียวกันก็ปรับเข้ำได้อย่ำงรวดเร็วต่อกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนอุปกรณ์และรูปแบบกำร
บริโภคสื่อ โทรทัศน์ระบบพ้ืนฐำนและระบบดิจิทัล แอพลิเคชั่นส ำหรับอุปกรณ์สื่อต่ำงๆ และช่องทำงสื่อดิจิทัลจะ
ถูกน ำมำศึกษำ 
 
ICMC 216 วารสารศาสตร์เชิงหลอมรวม: การเขียนและการผลิตส าหรับสื่อ    4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำประกอบด้วยกำรประสำนกันของสื่อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียน กำรออกอำกำศ กำรผลิต กำรสร้ำง
ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว เว็บไซต์ด้ำนวำรสำรศำสตร์ จะมีกำรส ำรวจหลักกำรและกระบวนกำรน ำเสนอ



มัลติมีเดียทั้งหมดเมื่อเกิดกำรหลอมรวมสื่อทำงวำรสำร (จำกสื่อสิ่งพิมพ์ไปจนถึงคลิปวีดีทัศน์ในเว็บไซต์) เพ่ือผลิต
โครงกำรและช่องทำงส่งต่อทำงวำรสำรที่กว้ำงขวำงข้ึน 
 
ICMC 221 ศิลปะของการเขียนภาพแสดงเรื่องราว       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรสร้ำงและพัฒนำบทภำพ กำรผสมผสำนกันของทักษะกำรเล่ำเรื่องแบบภำพยนตร์และทักษะกำรวำด  กำรใช้
ภำษำภำพยนตร์และกำรเล่ำเรื่องกำรศึกษำเรื่องกำรตีควำมบทส ำหรับภำพยนตร์  โทรทัศน์และสื่อกระจำยเสียง 
และกำรเล่ำเรื่องผ่ำนภำพ 
 
ICMC 222 การวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษำกำรวิเครำะห์และกำรตีควำมตัวบทในหลำกหลำยรูปแบบ เพ่ือกำรบรรยำยเนื้อหำ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของ
สำรที่มีอยู่ในตัวบท กำรศึกษำหลักและวิธีกำรของกำรวิเครำะห์บท (กำรวิพำกษ ์กำรวิเครำะห์เนื้อหำ กำรวิเครำะห์
ปฏิสัมพันธ์และกำรศึกษำกำรแสดงออก) 
 
ICMC 223 การวิเคราะห์งานสร้างสรรค์ในอุษาคเนย์: มิติชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ศึกษา  4 
วิชาบังคับก่อน: - 
วิเครำะห์เนื้อหำของงำนสร้ำงสรรค์ของชุมชนในภูมิภำคอุษำคเนย์ ในมิติของประวัติศำสตร์ชำติพันธุ์มำนุษยวิทยำ
และมนุษยศำสตร์ กำรศึกษำถงึเนื้อหำสร้ำงสรรค์หลำกหลำยรูปแบบ เช่น ร้อยแก้ว ร้อยกรอง กำรแสดงและดนตรี 
ภำพเขียนและสิ่งประดิษฐ์และรูปแบบสื่อต่ำงๆ เพ่ือจุดมุ่งหมำยให้นักศึกษำมีควำมเข้ำใจถึงลักษณะเนื้อหำที่เป็น
เนื้อแท้และดั้งเดิมของสังคมอุษำคเนย์ผ่ำนกำรท ำ 
ควำมเข้ำใจงำนสร้ำงสรรค์ของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน  
 
ICMC 224 วรรณกรรมในฐานะแหล่งเนื้อหาของการสื่อสารมวลชน     4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษำวรรณกรรมตะวันตกและตะวันออกที่มีชื่อเสียงของโลกในฐำนะแหล่งของเนื้อหำสื่อในโลกปัจจุบัน  เพ่ือท ำ
ควำมเข้ำใจกระบวนกำรสร้ำงสรรค์เนื้อหำสื่อที่ลึกซึ้งและมีมิติผ่ำนกำรวิจักขณ์บทละครชิ้นเอกและเป็นอมตะ 
ศึกษำกำรปรับเปลี่ยนของบทละครและช่องทำงสื่อจำกงำนเขียนลำยลักษณ์มำสู่กำรแสดงสด  (ละครเวที อุปรำกร 
ระบ ำ บัลเลต์) และสื่อบันทึกในอุตสำหกรรมบันเทิง (ภำพยนตร์และโทรทัศน์) 
 



ICMC 225 การเล่าเรื่องด้วยภาพ         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรวิเครำะห์ลักษณะกำรเล่ำเรื่องด้วยกำรใช้ภำพ โดยเน้นที่ภำพยนตร์และโทรทัศน์ ศึกษำกระบวนกำรแสดง
แนวคิดและควำมรู้สึกผ่ำนองค์ประกอบด้ำนภำพที่หลำกหลำย พร้อมไปกับศึกษำถึงกำรที่ส่วนประกอบทำงภำพ
เสริมเล่ำเรื่องและสื่อสำรไปสู่ผู้ชม 
 
ICMC 226 การเคลื่อนไหวและสรีระแห่งมนุษย์       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรปฏิบัติกำรที่ส ำรวจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเคลื่อนไหว ตัวตน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รำยวิชำนี้มุ่งเน้น
ให้นักศึกษำค้นพบร่ำงกำยและสภำวะแห่งตนผ่ำนกำรฝึกกำรเคลื่อนไหว  ฝึกกำรแสดงออก ฝึกควำมเข้มแข็งและ
ควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย นักศึกษำจะเรียนรู้กำรออกแบบกำรเคลื่อนไหวที่บ่งบอกบุคลิกภำพของบุคคลในละคร  
ตัวละครและสัตว์ 

 
ICMC 311 การเขียนบทละคร         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 106  
หลักกำรเบื้องต้นในกำรเขียนบทละคร เช่น เรื่องและกำรพัฒนำโครงเรื่อง กำรสร้ำงและพัฒนำตัวละคร กำรสร้ำง
แก่นเรื่องและควำมขัดแย้ง กำรร้อยประสำนเส้นทำงเดินเรื่อง ฯลฯ กรณีศึกษำมำจำกรูปแบบสื่อที่หลำกหลำย เช่น 
บทละครเวท ีบทละครโทรทัศน์และบทภำพยนตร์เรื่องยำว 
 
ICMC 312 การเขียนบทโทรทัศน์         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 106  
กำรเรียนและฝึกปฏิบัติกำรเขียนบทโทรทัศน์ จำกกำรสร้ำงแนวคิดจนถึงร่ำงสุดท้ำยของบท ศึกษำโครงสร้ำงของ
บทและฝึกเขียนในรูปแบบรำยกำรอันหลำกหลำย เช่น รำยกำร ข่ำว สำรคดี ละครโทรทัศน์และรำยกำรปกิณกะ
บันเทิง 
 
ICMC 313 การเขียนบทภาพยนตร์        4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 106  
ศึกษำองค์ประกอบมำตรฐำนของกำรเขียนบทภำพยนตร์: แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละครและบทสนทนำ รวมถึงกำร
เขียนบทภำพยนตร์สั้นและฉำก ๑ ของบทภำพยนตร์ขนำดยำว (ตำมรูปแบบจริง) และโครงร่ำงย่อของฉำก ๒ และ 
๓ 



ICMC 314 รูปแบบและการน าเสนอในการเขียน       4 

วิชาบังคับก่อน: ICMC 106  
ทฤษฎีและกำรฝึกฝนกำรใช้รูปแบบกำรเขียนต่ำงๆ ในกำรน ำเสนอเชิงลำยลักษณ์ รวมถึงหลักกำรหำผู้อ่ำนกลุ่มเปูำ
หมำยและกำรสื่อสำรควำมคิดและข้อมูลไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยกำรเลือกกำรเขียนและกำรน ำเสนอ
ที่เหมำะสม กำรเขียนในรูปแบบต่ำงๆ จะถูกน ำมำวิเครำะห์อย่ำงละเอียด เช่น คอลัมน์บรรณำธิกำรข่ำว บท
ภำพยนตร์ สำรคดีโทรทัศน ์ประกำศนโยบำย 
สำธำรณะ ฯลฯ 
 
ICMC 321 การแสดง ๑: หลักการแสดงข้ันพื้นฐาน      4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 206  
กำรสอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแสดงแบบธรรมชำติและกำรแสดงแบบเสมือนจริง  กำรฝึกปฏิบัติกำรกำรแสดง
ครอบคลุมถึงวิธีกำรแสดงเสมือนจริง กำรตีควำมตัวละคร กำรตีควำมควำมต้องกำรของตัวละครและควำมขัดแย้ง 
โดยเน้นที่กำรฝึกปฏิบัติกำรวิธีกำรแสดงของ Stanislavsky และวิธีกำรของ Strasberg 
 
ICMC 322 การแสดง ๒: การแสดงข้ันสูง        4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 321  
กำรศึกษำกำรแสดงในแนวต่ำงๆ ที่นอกเหนือไปจำกกำรแสดงแบบเสมือนจริง เช่น ละครแนวแอบเซิร์ด ละครชวน
หัว(คอมเมดี้) ละครกรีกและเชคสเปียร์ และละครเพลง กำรฝึกและกำรสอนเทคนิค กำรแสดงขั้นสูงแก่นักศึกษำ
ประกอบด้วย กำรฝึกกำรแสดงด้วยหน้ำกำก และกำรแสดงตลก เป็นต้น 
 
ICMC 323 การแสดงส าหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์      4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 206  
รำยวิชำนี้เน้นกำรปฏิบัติกำรกำรแสดงต่อหน้ำกล้อง นักศึกษำจะได้เรียนกำรแสดงที่เฉียบคมและนิ่งสงบท่ำมกลำง
กำรถ่ำยท ำกลำงกองถ่ำย ในสถำนที่ถ่ำยท ำจริงและภำยใต้เวลำที่จ ำกัด และเรียนรู้วิธีกำรท ำงำนร่วมกับมุมกล้อง
แบบต่ำงๆ รวมถึงกำรถ่ำยซ่อมมุมเดิม บทภำพยนตร์ชิ้นเอกมำกมำยจะถูกน ำมำใช้เป็นบทหลักส ำหรับกำรแสดงกับ
กล้อง 
 
 
 
 



ICMC 324 นาฏยประดิษฐ์         4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 227   
ศิลปะและเทคนิคกำรออกแบบลีลำกำรเคลื่อนไหว  กำรใช้ลีลำกำรเคลื่อนไหวเพ่ือกำรเล่ำเรื่องและส่งผ่ำน
ควำมหมำยของแนวคิดและควำมรู้สึกเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในกระบวนกำรสื่อสำร  
 
ICMC 331 การก ากับการแสดง ๑: การก ากับนักแสดง      4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 206  
กำรศึกษำถึงวิธีกำรที่ผู้ก ำกับท ำงำนร่วมกับนักแสดงเพ่ือสร้ำงและท ำให้ตัวละครมีชีวิตขึ้นมำอย่ำงสมจริงในงำน
ละครเวที ภำพยนตร์และละครโทรทัศน์ ควำมส ำคัญจะถูกเน้นที่กระบวนกำรควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ก ำกับและ
นักแสดงจำกควำมสัมพันธ์ทำงกำรท ำงำน เช่น กำรสื่อสำร กำรก ำกับ กำรตีควำมบท กำรวิเครำะห์จุดเด่นจุดด้อย
ของตัวละครในกำรแสดงและกำรแก้ปัญหำกำรแสดง 
ร่วมกับนักแสดง 
 
ICMC 332 การก ากับการแสดง ๒: การก ากับส าหรับสื่อบันทึก     4 
วิชาบังคับก่อน: ICMC 206  
กำรท ำควำมเข้ำใจหลักกำรพ้ืนฐำนเบื้องหลังกำรถ่ำยท ำและกำรท ำงำนร่วมกับกล้องถ่ำยภำพและวิธีกำรปรับใช้
หลักกำรเหล่ำนั้นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เนื้อหำจะรวมไปถึงควำมรู้ในกำรจัดกำรเรื่องเสียง  แสง และควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่เป็นไปได้อ่ืนๆ ควำมส ำคัญจะอยู่ที่ระบบกำรตั้งกล้องเดี่ยวที่ทรงพลังและภำษำที่ภำพจำกกล้องใช้ใน
กำรเล่ำเรื่อง 
 
ICMC 341 การศึกษาประเภทของสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์     4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำประเภทต่ำงๆ ในภำพยนต์และโทรทัศน์ ในบริบททำงประวัติศำสตร์และทฤษฎี กรณีศึกษำเฉพำะต่ำงๆ 
ตั้งแต่ละครประโลมโลกมำถึงเรื่องสยองขวัญ จำกเรื่องตะวันตกถึงเรื่องวิทยำศำสตร์ 
 
ICMC 342 ภาพยนตร์วิจารณ์         4 
วิชาบังคับก่อน: -  
กำรศึกษำทั้งทฤษฎีและกำรปฏิบัติว่ำด้วยกำรวิจำรณ์ภำพยนตร์  ศึกษำพัฒนำกำรของทฤษฎีวิพำกษ์ควำมส ำคัญ
และผลกระทบที่มีต่ออุตสำหกรรมภำพยนตร์และพัฒนำกำรผู้ชม กำรฝึกเขียนบทวิจำรณ์ภำพยนตร์ด้วยกำรศึกษำ
ผ่ำนผลงำนวิจำรณ์ภำพยนตร์ชิ้นส ำคัญระดับโลก 



 
ICMC 343 วิถีสื่อ (ภาพยนตร์และโทรทัศน์) ทฤษฎีและการศึกษาเชิงวิพากษ์   4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ส ำรวจวิถีแห่งสื่อภำพยนตร์และโทรทัศน์ที่ส ำคัญ ด้วยหลักและวิธีสหวิทยำกำร ทั้งแนวคิดรูปแบบนิยม สัจนิยม ใน
ภำพยนตร์และโทรทัศน์ และอุดมกำรณ์ในสื่อ กำรศึกษำแนวคิดโครงสร้ำงนิยมแนวคิดหลังโครงสร้ำงนิยมและ
แนวคิดส ำคัญอ่ืนๆ ทฤษฎีของสื่อเก่ำและสื่อใหม่ รวมถึงข้อมูลตัวเลขทำงทฤษฎีที่ส ำคัญ 
 
ICMC 344 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ส ำรวจประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ รวมถึงภำพรวมของภำพยนตร์และผู้สร้ำงที่มีชื่อเสียงจำกยุคเริ่มแรกของภำพยนตร์
จนถึงปัจจุบัน ประเด็นส ำคัญด้ำนพัฒนำกำรทำงเทคนิคและสังคมที่ส่งผลต่ออุตสำหกรรมภำพยนตร์ทั่วโลก ศึกษำ
ภำพยนตร์ฮอลลีวูดของสหรัฐอเมริกำเป็นหลัก ร่วมกับกำรศึกษำประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ของยุโรปและพัฒนำกำร
ภำพยนตร์ในเอเชียและอเมริกำใต้ 
 
 
ICMC 351 การถ่ายวีดีทัศน์ด้วยการใช้หลายกล้อง       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ถ่ำยภำพด้วยกล้องหลำยตัว รวมถึงลักษณะในกำรผลิตและสุนทรียะ รำยวิชำนี้ส ำรวจบทบำทของสมำชิกอัน
หลำกหลำยในกองถ่ำย และกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ก ำกับ ฝุำยนักแสดงและพนักงำนกองถ่ำย รำยกำรทำงโทรทัศน์ที่
ใช้กล้องหลำยตัวจะใช้เป็นกรณีศึกษำในชั้นเรียน อำท ิเช่น ข่ำวภำคค่ ำ ซิทคอม รำยกำรสนทนำ ฯลฯ 
 
ICMC 352 การเตรียมการผลิตสื่อโทรทัศน์       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ขั้นตอนต่ำงๆ ก่อนกำรถ่ำยท ำ : กำรสืบค้นข้อมูล กำรพัฒนำแนวคิดที่ปฏิบัติได้จริงส ำหรับโครงร่ำงกำรผลิต กำร
วำงแผนกำรผลิต กำรจัดกำรกำรผลิต กำรก ำหนดงำนส ำหรับรำยกำรออกอำกำศทำงโทรทัศน์ที่หลำกหลำย 
 
ICMC 353 กระบวนการผลิตหลังการถ่ายท าสื่อโทรทัศน์      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำหลักกำรทำงศิลปะและเทคนิคในกำรตัดต่อภำพและเสียง: กำรปรับแต่งภำพด้วยวิธีกำรตัดต่อแบบ non-
linear กำรใส่เสียงเพ่ือเพ่ิมควำมหมำยให้ภำพและเทคนิคพิเศษต่ำงๆ  



 
ICMC 361 การถ่ายท าภาพยนตร์         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
มำตรฐำนทำงเทคนิคของกำรถ่ำยท ำส ำหรับภำพยนตร์เรื่องยำว : หลักกำรและวิธีกำรใช้ภำพ กำรใช้กำรเคลื่อนที่
ของกล้อง กำรเลือกเลนส์ เทคนิคด้ำนแสง กำรปรับแต่งภำพยนตร์ขั้นพื้นฐำน 
 
ICMC 362 การเตรียมการผลิตภาพยนตร์        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำเรื่องกระบวนกำรเตรียมงำนก่อนกำรถ่ำยท ำที่รวมถึงกำรเตรียมบทส ำหรับถ่ำยท ำ  กำรท ำภำพบท กำร
วำงแผนสถำนที่ถ่ำยท ำ อุปกรณ์ประกอบฉำก นักแสดง เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำย เทคนิคพิเศษและกำรจัดท ำตำรำง
และแผนกำรถ่ำยท ำแบบละเอียด 
 
ICMC 363 กระบวนการผลิตหลังการถ่ายท าภาพยนตร์      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ชั้นเรียนส ำหรับกำรปฏิบัติเรื่องเทคนิคกำรตัดต่อภำพยนตร์และวีดีทัศน์ กำรแก้สี กำรเพ่ิมดนตรีและเสียงที่สัมพันธ์
กับกำรเล่ำเรื่องและหลักกำรใช้ภำพในภำพยนตร์ 
 
ICMC 371 ทฤษฎีการตลาดส าหรับสื่อและการสื่อสาร      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำเกี่ยวกับหลักกำรพ้ืนฐำนเรื่องกำรตลำดด้ำนสื่อมวลชนและอุตสำหกรรมสื่อ  รำยวิชำนี้ศึกษำท ำควำม
เข้ำใจพฤติกรรมผู้บริโภค กำรแบ่งส่วนกำรตลำด กำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมบันเทิง กำรก ำหนดเปูำ
หมำย สิ่งแวดล้อมทำงกำรตลำด กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรประชำสัมพันธ์ กำรก ำหนด
รำคำ กำรกระจำยสินค้ำ ข้อจ ำกัดด้ำนกำรจัดกำรตลำด และทำงออกท่ีเป็นไปได้ในกำรแก้ปัญหำ 
 
ICMC 372 การตลาดและการขายส าหรับสื่อโทรทัศน์      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษำกำรตลำดและกำรขำยเพ่ือกำรผลิตรำยกำรโทรทัศน์ กำรปรับใช้หลักกำรทำงกำรตลำดให้เข้ำกับรำยกำร
โทรทัศน์ กำรพิจำรณำและกำรวำงแผนจัดท ำงบประมำณ กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับผู้สนับสนุน กำรก ำหนดและ
ท ำควำมเข้ำใจกลุ่มเปูำหมำยทำงกำรตลำด กำรขำย เทคนิค และเครื่องมือในกำรน ำเสนอ 
 



ICMC 373 การสร้างภาพยนตร์         4 
วิชาบังคับก่อน: - 
บทบำทและควำมรับผิดชอบของผู้อ ำนวยกำรสร้ำงภำพยนตร์ : กำรเลือกบท ผู้ก ำกับและทีมงำน กำรเจรจำกับ
นักแสดง กำรโน้มน้ำวนักลงทุน กำรร่วมมือระหว่ำงผู้ก ำกับและผู้อ ำนวยกำรสร้ำง กำรประชำสัมพันธ์ และกำรจัด
จ ำหน่ำย รำยวิชำนี้ครอบคลุมกำรท ำควำมเข้ำใจทั้งตลำดในท้องถิ่นและนำนำชำติและกำรวิเครำะห์โอกำสใน
เทศกำลภำพยนตร์นำนำชำติ กำรตลำดและโอกำสทำงธุรกิจอ่ืนๆ ทีเ่อ้ือในกำรสร้ำงภำพยนตร์ 
 
ICMC 374 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
หลักกำรของลักษณะที่หลำกหลำยในกำรบูรณำกำรธุรกิจและกำรตลำด รำยวิชำนี้เน้นที่กำรสื่อสำรในอุตสำหกรรม
สื่อ หัวข้อจะครอบคลุม เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร หลัก 4 P กำรโฆษณำ กำรขำยตรง กำรประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดออนไลน์ จะมีกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำจำกผลิตภัณฑ์สื่อที่หลำกหลำยในชั้นเรียนเพ่ือควำมเข้ำใจเชิงลึก 

 
ICMC 381 การศึกษาดูงานการผลิตสื่อและการสื่อสาร      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษำดูงำนด้วยกำรลงพ้ืนที่จริงนอกชั้นเรียนที่เน้นเรื่องกำรขยำยควำมรู้ในแวดวงของสื่อบันเทิงและกำรสื่อสำรทั้ง
ในประเทศและในต่ำงประเทศ 
 
ICMC 382 การศึกษาอิสระด้านสื่อและการสื่อสาร       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรค้นคว้ำแบบอิสระจะเป็นไปตำมควำมสนใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับหัวข้อของสื่อบันเทิงและกำรสื่อสำร 
 
ICMC 383 สัมมนาสื่อและการสื่อสาร        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ศึกษำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อและกำรสื่อสำรผ่ำนกำรสนทนำ โต้วำที และกำรซักถำมเชิงวิพำกษ์ในชั้นเรียน กำร
บรรยำยและน ำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิต่อประเด็นเฉพำะบำงเรื่องที่เกี่ยวกับแต่ละแก่นหลักในรำยวิชำ 
 
 
 
 



ICMC 384 กระบวนการผลิตหลังการถ่ายท าสื่อโทรทัศน์ ๒      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำขั้นสูงเกี่ยวกับหลักกำรทำงศิลปะและเทคนิคในกำรตัดต่อภำพและเสียง: กำรปรับแต่งภำพด้วยวิธีกำรตัด
ต่อแบบ non-linear กำรใส่เสียงเพ่ือเพ่ิมควำมหมำยให้ภำพและเทคนิคพิเศษต่ำงๆ 
 
ICMC 385 กระบวนการผลิตหลังการถ่ายท าภาพยนตร์ ๒      4 
วิชาบังคับก่อน: - 
ชั้นเรียนส ำหรับกำรปฏิบัติขั้นสูงเรื่องเทคนิคกำรตัดต่อภำพยนตร์และวีดีทัศน์  กำรแก้สี กำรเพ่ิมดนตรีและเสียงที่
สัมพันธ์กับกำรเล่ำเรื่องและหลักกำรใช้ภำพในภำพยนตร์ 
 
ICMC 386 การบริหารจัดการการจัดงานส าหรับสื่อและการสื่อสาร     4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรสอนและกำรปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบพ้ืนฐำนในกำรจัดและดูแลงำนกิจกรรม เช่น กำรระดมทุนและกำรหำ
ผู้สนับสนุน กำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรจัดท ำเอกสำร กำรสร้ำงรูปแบบ
เนื้อหำงำน และกำรบริหำรบุคลำกร 
 
ICMC 387 การผลิตและการจัดการละคร ๑       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรสอนและกำรปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐำนในกำรท ำละครเวที เช่น กำรจัดกำรเวที กำรออกแบบ
และควบคุมแสง กำรสร้ำงและออกแบบฉำก 
 
ICMC 388 การผลิตและการจัดการละคร ๒       4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรศึกษำและกำรปฏิบัติขั้นสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบพ้ืนฐำนในกำรท ำละครเวที เช่น กำรจัดกำรเวที กำรออกแบบ
และควบคุมแสง กำรสร้ำงและออกแบบฉำก 
 
ICMC 389 การแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกส์ส าหรับสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์   4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรฝึกปฏิบัติเทคนิคพิเศษในกำรแต่งหน้ำ: กำรพัฒนำและสร้ำงตัวละครในจินตนำกำรด้วยลักษณะพิเศษเฉพำะ 
กำรสร้ำงรอยและแผลบำดเจ็บเสมือนจริง 



ICMC 391 การฝึกงานด้านสื่อและการสื่อสาร       12 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรฝึกงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ในสถำนที่จริงของหน่วยงำนและบริษัทชั้นน ำ ในช่วงท้ำยของกำรฝึกงำน จะมีกำรจัด
สัมมนำและน ำเสนอผลกำรฝึกงำนรำยบุคคล เพ่ือสรุปผลที่ได้จำกกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรฝึกงำนในบริบทของวิชำชีพสื่อ
และกำรสื่อสำร 
 
ICMC 401 โครงงานวิชาสื่อและการสื่อสาร: ขั้นเตรียมงานและการค้นคว้า    4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรบูรณำกำรควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคผ่ำนกำรศึกษำในรำยวิชำ กำรพัฒนำและกำรวิจัยโครงร่ำง โครงงำนสื่อ
บันเทิงกำรศึกษำ และกำรวำงแผนเพ่ือขอกำรอนุมัติ เช่น โครงร่ำงกำรผลิตภำพยนตร์หรือโทรทัศน์ ละครโทรทัศน์ 
รำยกำรปกิณกะบันเทิงหรือสำรคดี รำยกำรข่ำว กำรรณรงค์ทำงสื่อและโครงกำรวิจัยทำงวิชำกำร เป็นต้น 
 
ICMC 402 สื่อและการสื่อสารนิพนธ์ ๑        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
คณะกรรมกำรอนุมัติโครงงำน กำรซ้อมและกำรผลิต 
 
ICMC 403 สื่อและการสื่อสารนิพนธ์ ๒        4 
วิชาบังคับก่อน: - 
กำรฉำย กำรจัดแสดงและกำรน ำเสนอโครงกำรแก่ผู้ชมสำธำรณะและเอกสำรโครงงำนที่เสร็จสมบูรณ์ 



หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสื่อและการสื่อสาร) 

 

กลุมวิชาการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ICCM 104 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICME 100  

โวหารรูปแบบตางๆ การเขียนบทความและงานคนควาเชิงวิชาการเบื้องตน 

 

ICCM 105 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 104  

การเขียนบทความและงานคนควาเชิงวิชาการ 

 

ICCM 106 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 105  

องคประกอบพ้ืนฐานของการพูดในท่ีสาธารณะในบริบททางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ การพูดเชิงใหขอมูล 

และการพูดเชิงโนมนาว 

 

ICCM 111 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

การเขียนและการนําเสนอเชิงวิชาการดานทักษะการอาน การเขียน และการพูดในท่ีสาธารณะ โดยเนนการ

พัฒนาโวหารรูปแบบตางๆ 

 

ICCM 112 การส่ือสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 111  

การเขียนเชิงวิชาการและทักษะการนําเสนอโดยการอาน การเขียน  และการพูดในท่ีสาธารณะ โดยเนนการ

อภิปรายและการคนควาข้ันขอมูลทุติยภูมิ 

 

ICCM 202 สํารวจความเปนจริงของโลก 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  



เขียนบทความหรือนําเสนอดวยวาจาเก่ียวกับประเด็นปญหาในยุครวมสมัย โดยใชเนื้อหาและงานคนควาใน

หองเรียน งานมอบหมายไดแกรายงาน แฟมรวมผลงาน การอภิปรายและรายงานประจําภาคการศึกษา 

 

ICCM 203 วรรณคดีวิจารณข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

งานวรรณคดีประเภทเรื่องสั้น นิยาย กวีนิพนธและบทละคร งานท่ีมอบหมายไดแก แฟมผลงาน การอภิปราย 

และรายงานประจําภาคการศึกษา 

 

ICCM 204 ศิลปะการประพันธ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

งานวรรณกรรม กวีนิพนธ บทละครและการผลิตสื่อ  เรียนรูและฝกฝนงานเขียนประเภทตางๆ ผลิตนิตยสาร

เก่ียวกับวรรณคดีขนาดเล็กเผยแพรในวิทยาลัย 

 

ICEG 232 การส่ือสารดวยวาจาระดับสูง 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

การโนมนาวใจ เทคนิคการใชอวัจนภาษาและการใชเสียงสําหรับผูประกาศข้ันสูง ศึกษาเทปบันทึกภาพขนาด

สั้น กลยุทธการโตวาที การนําเสนอบนเวทีและกลยุทธการเสนอขาย 

 

ICEG 250 ภาษาศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

องคประกอบของภาษาของมนุษยโดยเนนท่ีพลังและความซับซอนของภาษา อิทธิพลของภาษาตอปฏิสัมพันธ 

เรียนรูเรื่องวากยสัมพันธ อรรถศาสตร วัจนภาษาศาสตร และหัวขออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

ICEG 265 จากวรรณกรรมสูภาพยนตร 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาความเชื่อมโยงระหวางภาพยนตรและงานวรรณกรรม คัดสรรเรื่องสั้น นวนิยาย และบทละครและ

วิเคราะหงานภาพยนตรท่ีสรางจากงานเรื่องเดียวกันเพ่ือศึกษาความเปนไปไดและปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในการ

สรางเปนภาพยนตร ผูเรียนตองอานงานเขียนจํานวนมาก คนควาอิสระ เขียนเรียงความตอบรับและนําเสนอ

ปากเปลาจํานวนมาก 

 



ICEG 342 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุมชนท่ีใชภาษาอังกฤษ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ภาพพจนของชาวยุโรปและท่ีไมใชยุโรปท่ีปรากฎอยูมากมายในงานเขียนของอีกฝุาย ภาษาและวัฒนธรรม: 

ลัทธิยุคหลังอาณานิคม เปนการศึกษาเพ่ือเรียนรูและซึมซับงานวรรณกรรมลักษณะดังกลาว เริ่มจากศึกษา

ความรูเบื้องตนเรื่องการเกิดยุคลาอาณานิคม และใชความรูดังกลาววิเคราะหวา ถูกมองอยางไรในงานเขียน

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

การเดินทาง ดนตรี และภาพยนตร นักศึกษาเขาใจภาพพจนสิ่งท่ีถูกมองในมุมมองใหม กิจกรรมท่ีใช

ประเมินผล ไดแก การพิพากษาจําลอง โตวาที ละคร การนําเสนอ การอานขอเขียนและบทความ 

 

ICEG 344 ภาษากับวัฒนธรรม 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาความเก่ียวพันของภาษากับวัฒนธรรม สมมุติฐานของซาเปยรและวอรฟ (Sapir/Whorf) วัฒนธรรมกับ

ศัพท วัฒนธรรมกับรูปแบบปฏิสัมพันธ วัฒนธรรมกับรูปแบบวาทกรรม ความหมายเปรียบเทียบ วาทศาสตร

เปรียบเทียบ รวมถึงอวัจนภาษาและปริภาษา 

 

ICEG 355 วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแตรากฐานจากตระกูลอินโดยูโรเปยน จนถึงความหลากหลายและภาษา

ประจําทองถ่ินในปจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโครงสรางและคําศัพทในแตละเวลา แตละ

สถานท่ีโดยศึกษาจากผลงานขององคการกระจายเสียงและเผยแพรภาพสาธารณะรวมถึงงานคัดสรรจากสื่อ

อ่ืนๆ 

 

ICEG 461 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: กวีนิพนธ 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

กวีนิพนธ ไดแก สัมผัส ฉันทลักษณ แกน ยุคสมัย การเรียกรองของชาติพันธุและกวีสองภาษาในประวัติศาสตร 

 

ICEG 462 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: เรื่องส้ันและนวนิยาย 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาองคประกอบของเรื่องแตงจากเรื่องสั้นและนวนิยาย ครึ่งภาคการศึกษาแรกอภิปรายเก่ียวกับเรื่องสั้นท่ีมี

ความโดดเดนในองคประกอบอยางใดอยางหนึ่ง เชน ลักษณะตัวละคร บทสนทนา ภาษาท่ีใช โครงเรื่อง 



บรรยากาศ และมุมมองผูเลา อภิปรายวาองคประกอบดังกลาวมีกลวิธีอยางไรในการสรางความกลมกลืนหรือ

ขัดแยงกัน ครึ่งภาคการศึกษาหลังเปนการศึกษาลักษณะเดียวกันโดยใชนวนิยาย อภิปรายในชั้นเรียนบทตอบท 

โดยผูสอนมอบหมายใหผูเรียนคนควาและนําเสนอมุมมองดานสังคมประวัติศาสตรของนวนิยายเรื่องนั้นๆ เพ่ือ

เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนการอภิปรายในชั้นเรียน หลังจากนั้นผูเรียนเลือกนวนิยายอีกหนึ่งเลมและ

เขียนบทความตอบกลับในรูปแบบของบันทึกการอาน นักศึกษานําเสนอนวนิยายดังกลาวในชวงกอนปลายภาค

เรียน การเรียนรูประเมินจากขอเขียนตอบกลับเชิงวิพากษ บันทึกการอาน การนําเสนอ และการมีสวนรวมใน

ชั้นเรียน 

 

ICEG 463 หัวขอทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: ละครเวที 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาแนวทางเพ่ือการเขาถึงละครเวที ท้ังโดยการอาน ดูการแสดง วิเคราะหศิลปะการแสดงและสรางงาน

ละครเวที ผูเรียนจะตองอานงานจํานวนมาก ศึกษาคนควาดวยตนเอง เขียนบทวิจารณ ฝกการแสดง และสราง

งานละคร สมาชิกในชั้นเรียนตัดสินใจเลือกรวมกันระหวางละครองกเดียวจบ (หรือ flash drama) และการ

แสดงละครแบบอานบทละคร 

 

ICEG 484 การเรียนรูภาษาแรกและภาษาท่ีสอง 4 

วิชาบังคับกอน: ICCM 106 หรือ ICCM 112  

ศึกษาวิธีการท่ีเด็กเล็กเรียนรูภาษาแรกในชวงสองถึงสามขวบปแรก และเปรียบเทียบความเหมือนและแตกตาง

กับการเรียนรูภาษาท่ีสองในเวลาตอมา ศึกษาทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาทักษะดานภาษา ท้ังพฤติกรรม

นิยม และชาติภูมินิยม ไปจนถึงแนวความคิดและแนววิเคราะหเชิงหนาท่ีตางๆ ท่ีมีในปจจุบัน และสํารวจนัย

ของทฤษฎีเหลานั้น 

 

ICME 100 ทักษะแหลงความรูภาษาอังกฤษ 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

หลักสูตรเตรียมความพรอมนักศึกษาในการอานและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการใหมีระดับเหมาะสมตอการ

เขาศึกษารายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ตอไป 

 

 

 

 



กลุมวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ 

ICNS 015 คณิตศาสตรทบทวน 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

เลขจํานวนจริง ชี้กําลังและกรณท การกระทําดวยจํานวนจริงและนิพจนพีชคณิต การแยกตัวประกอบ 

เศษสวน สมการเชิงเสน และสมการกําลังสอง อสมการเชิงเสน การประยุกตของสมการและอสมการ คาสัมมูล 

ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน 

 

ICNS 100 คณิตศาสตรเรงรัด 0 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICNS 015  

เสนตรง ฟงกชันเชิงเสน ฟงกชันกําลังสอง ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการ ฟงกชันเอกโปเนนเชียล (ชี้กําลัง) 

ฟงกชันลอการิทึม สมการชี้กําลังและลอการิทึม เมตริกซ การบวกเมตริกซและการคูณเมตริกซดวยสเกลาร 

การคูณเมตริกซ เมตริกซลดรูป เมตริกซผกผัน ดีเทอรมินันท และกฎคารเมอร (Cramer) 

 

ICNS 101 คณิตศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICNS 100  

ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ และแคลคูลลัสเชิงปริพันธ รวมท้ังการประยุกต 

 

ICNS 105 คณิตศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

จํานวนเต็ม พีชคณิตเบื้องตน จํานวนเต็ม จํานวนตักยะ ทศนิยม การบวก ลบ คูณ หารเลขจํานวนจริง การแก

สมการและการประยุกตสมการ อสมการและการแกอสมการ พจนตักยะ อัตราสวนและสัดสวน เปอรเซ็นต

และพหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม ระบบพิกัดฉาก เรขาคณิตเบื้องตน สถิติและกราฟ ความนาจะ

เปน 

 

ICNS 111 ชีววิทยาข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาข้ันแนะนําซ่ึงเนนหนักแงมุมท่ีเก่ียวของชีวิตมนุษย สังคม และเศรษฐกิจ

โดยตรง การทํางานของเซลลและเคมีเพ่ือการดํารงชีวิต อีกท้ังการเจริญเติบโตและกระบวนการเผาผลาญ

อาหาร กําเนิดวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันของสิ่งมีชีวิต ประเด็นสําคัญ

เก่ียวกับเทคโนโลยีดานพันธุกรรม ยารักษาโรค และความใสใจตอสิ่งแวดลอม 



 

ICNS 112 ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความหลากหลายและการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต กําเนิดสิ่งมีชีวิต เซลล การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน พันธุ

ศาสตร การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความตระหนักในระบบนิเวศ 

 

ICNS 114 วิทยาศาสตรของรางกายมนุษย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

โครงสรางพ้ืนฐานของเซลล ระบบภูมิคุมกัน และระบบอ่ืนๆ ของรางกาย ไดเรียนรูถึงการทํางานของระบบ

ตางๆ นั้นของรางกาย เชน โครงสรางของและเนื้อเยื่อ ระบบตอมไรทอ ระบบหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบ

สืบพันธุ ระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัส 

 

ICNS 115 วิวัฒนาการของมนุษยวานรกับสังคมของคนและลิง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ตนกําเนิดและวิวัฒนาการของมนุษยวานร การคัดเลือกตามธรรมชาติ และการศึกษาถึงสังคมคนและลิงภายใน

กรอบวิวัฒนาการ ตนกําเนิดของเผาพันธุมนุษย ศึกษาตนกําเนิดของรูปรางและอุปนิสัย และลักษณะทาง

พฤติกรรมท่ีมนุษยแตกตางไปจากพวกเลี้ยงลูกดวยนมท่ีไมใชมนุษย ลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาและนิสัยของ

มนุษยและพวกไมใชมนุษย ท้ังท่ียังมีอยูและท่ีสูญไปแลว 

 

ICNS 116 เห็ด รา และมนุษยชาติ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เชื้อรา มนุษยและสังคม สัมพันธกันอยางไร สํารวจการปฏิสัมพันธระหวางเชื้อรา มนุษย และสังคม เห็ด รา 

และผลิตภัณฑจากราตางๆ การใชทางอุตสาหกรรมของเชื้อรา อีกท้ังจะไดทดลองจําแนกชนิดของรา และเห็ด

ตางๆ 

 

ICNS 117 พืช มนุษย และสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สํารวจการปฏิสัมพันธของมนุษยและสังคมตอโลกของพืชและรา ความแตกตางกันในวัฒนธรรมท่ีตางกัน และ

การใชประโยชนจากพืช ท้ังทางดานการเปนยา ใชทอเปนผาเพ่ือทําเครื่องนุงหม และใชเปนอาหาร ขอดีและ

ขอเสียของการใชประโยชนดังกลาว 



 

ICNS 121 เคมีข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจปฏิกริยาระดับอะตอมและโมเลกุลข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังการนําไปประยุกตในการ

กระบวนการตางๆ เชน กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม นักศึกษาจะไดมีความเขาใจมากยิ่งข้ึนวา

วิทยาศาสตรโดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีชวยใหเราเขาใจโลก อีกท้ังพัฒนาและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับโลกของเราได

อยางไร 

 

ICNS 122 หลักเคมี 4 

วิชาบังคับกอน: - 

โครงสรางของอะตอม พันธะเคมี กาซ สารละลายในของแข็งและของเหลว สตอคิโอเมทรี สมดุลทางเคมี 

สมดุลอิออน คุณสมบัติทางเคมีของธาตุชนิดตางๆ 

 

ICNS 131 ฟสิกสข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูข้ันพ้ืนฐานของฟสิกสท่ีมีผลกระทบตอบุคคลและสังคม หนวยมาตรวัดตางๆ กลศาสตรและพลศาสตร 

พลังงานและความรอน ไฟฟาและแมเหล็ก แสงและเสียง และสเปกตรัมของแมเหล็กไฟฟา 

 

ICNS 132 หลักฟสิกส 4 

วิชาบังคับกอน: - 

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

พลังงานจลน พลังงานศักย การอนุรักษพลังงาน; โมเมนตัมเชิงเสน และกฎการรักษาสภาวะของมัน; ความ

สมดุลยและความยืดหยุน; การเคลื่อนท่ีเปนชวงๆ การเคลื่อนท่ีของคลื่นในมิติเดียว; เสียงและการไดยิน; อุทก

สถิตศาสตร; ความรอนและคุณสมบัติทางดานอุณหภูมิของสสาร; กระแสไฟฟาและแมเหล็ก; การมองเห็น

ในทางเรขาคณิต; นิวเคลียรฟสิกส 

 

ICNS 133 ดาราศาสตรข้ันแนะนาํ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูพ้ืนฐานดานดาราศาสตร ดาราศาสตรฟสิกส และจักรวาลวิทยา สํารวจความรูความเขาใจของมนุษยใน

เรื่องเก่ียวกับจักรวาล ผลกระทบของการใชวิธีทางวิทยาศาสตรในการสํารวจทางดาราศาสตร โลก และดวง



จันทร ระบบสุริยะ วงจรชีวิตของดวงดาว หลุมดํา กาแลคซี และความเขาใจในดานแหลงกําเนิดและอนาคต

ของจักรวาล 

 

ICNS 141 องคประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูความชํานาญในการสื่อสารและเรียนรูโดยอาศัยระบบดิจิทัล การปฏิบัติการชวยใหเกิดความรูความ

เขาใจในการใชซอฟตแวรตางๆ ระบบปฏิบัติการ ความม่ันคงของคอมพิวเตอร 

 

ICNS 142 เทคโนโลยีระบบอินเทอรเน็ตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ลักษณะและชนิดของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารท่ีมีใชกันท่ัวไปในอินเทอรเน็ต การใชอินเทอรเน็ตเปน

เครื่องมือคนควา เปนเครื่องมือสื่อสาร และเปนเครื่องมือในการเสนอผลงานและความรูทางดานมาตรฐานของ

อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยี การใชออนไลนเซอรวิส พ้ืนฐานโปรแกรม HTML, JavaScript 

 

ICNS 143 วิทยาศาสตรคอมพิวเตอรข้ันหลักมูล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรของวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร อัลโกริธึมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ เลขฐานสอง สมการบูลีนโลจิกและ

เกทส องคประกอบของคอมพิวเตอรและระบบซอฟตแวร เชน ระบบการควบคุม หลักการของพ้ืนฐานการทํา

โครงขาย และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โปรแกรมท่ีใชภาษาข้ันสูง มีการตรวจสอบระบบตัวอยางท่ีมี

ใชงานกันอยู เชน การใชโครงสรางขอมูลท่ีมีอยูในการตรวจสอบตัวสะกด การใชปญญาประดิษฐในการคนควา

และในระบบคอมพิวเตอรนําวิถี การสรางคอมพิวเตอรกราฟกสในงานบันเทิงนิเทศน 

 

ICNS 152 นิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูท่ัวไปดานระบบนิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต เหตุการณท่ีทําใหเกิดปญหาโตแยงตางๆ ใน

ปจจุบัน และสิ่งท่ีจะมีผลคุกคามระบบนิเวศ การจัดระบบพ้ืนท่ีคุมครอง เพ่ือปองกันการทําลายระบบนิเวศ 

การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการรักษาระบบนิเวศ และเพ่ือเปนสถานท่ีสําหรับทัศนศึกษาทาง

นิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางการรักษาระบบนิเวศและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน การประชุมระดับ

นานาชาติท่ีเก่ียวของกับการรักษาระบบนิเวศ แนวทางการจัดการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสําหรับนักพัฒนา

และนักวางแผนงาน 



ICNS 153 ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ตรวจสอบผลกระทบของมนุษยตอระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โครงสราง การทํางานและความ

หลากหลายของระบบนิเวศของโลก การประเมินและการจัดการระบบนิเวศ ภัยคุกคามตอระบบนิเวศ เชน 

สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มลพิษ และการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือคนหา

สาเหตุและหาทางแกไขปญหาภัยคุกคามดังกลาว มีการศึกษาภาคสนามเพ่ือทําการศึกษาสภาพระบบนิเวศใน

ธรรมชาติ 

 

ICNS 154 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

ความเปนอยู การปรับระบบธรรมชาติเพ่ือใหเกิดประโยชนแกมนุษย การแพรกระจายของพันธุพืช การ

ขยายตัวของการผลิตอาหาร แหลงพลังงานใหม ผลตอสภาพแวดลอม เชน CFC ในอากาศ และการลดลงของ

ชั้นโอโซน โรงงานพลังงานปรมาณู การทําลายหรือจัดการของเสียจากโรงงานและอนุรักษสภาพแวดลอม 

 

ICNS 161 ธรณีวิทยาท่ัวไป 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการเบื้องตนของธรณีวิทยาและการประยุกต หลักการธรณีวิทยาทางกายภาพ เนนท่ีกระบวนการตางๆ ท่ี

เกิดในระดับผิวโลก และลึกเขาไปจากผิวโลก รวมถึงกระบวนการกําเนิดของหิน และชั้นหิน ภูมิอากาศ และ

การผุกรอน การกอตัวของภูมิประเทศ และการสลายตัวของเปลือกโลก 

 

ICNS 171 วิธีการทางวิทยาศาสตรกับสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สํารวจวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร โดยเรียนรูการทํางานและความคิดของนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง ศึกษา

กระบวนการคนหาเหตุผลและคําตอบ การตั้งทฤษฎี และผลกระทบของงานทางวิทยาศาสตรตอสังคม 

 

 

 

 

 



ICNS 211 วิทยาศาสตรการอาหาร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประเภทของอาหารท่ีสําคัญท่ีสุด สมบัติทางเคมี ทางชีวเคมี ทางฟสิกส และทางจุลชีววิทยา การพิจารณาการ

ผลิตอาหารและเครือขายการจัดจําหนายอาหารตั้งแตการใชประโยชนจากวัตถุดิบ การแปรรูป การถนอมรักษา

ผลิตภัณฑท่ีทําสําเร็จแลว การเก็บรักษาและการจัดจําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

 

ICNS 212 องคประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการของวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกตท่ีนําไปใชในอุตสาหกรรมอาหาร มุมมองทางดาน

วิทยาศาสตรของการผลิตอาหาร จากแหลงวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบําบัด

ของเสียจากการผลิต รวมถึงการสํารวจการตลาด นโยบาย และผลกระทบตอสภาพแวดลอมดวย 

 

ICNS 255 องคประกอบสําคัญของสัตวทะเล 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติธรรมชาติของสัตวทะเลโดยไมรวมโพรโทซัวและแมลง ประเภทของสิ่งแวดลอมในมหาสมุทรโดยเนนท่ี

บริเวณชายฝงทะเลเขตรอน ความสัมพันธของการกระจายของสัตวทะเลกับสิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพและ

เคมี ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การประยุกตเทคนิคทางนิเวศวิทยาในการแกปญหาระดับทองถ่ิน 

มีการสํารวจภาคสนามและปฏิบัติการ 

 

ICNS 256 การพัฒนาแบบย่ังยืน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาแบบยั่งยืน หลักการชี้นําและการเขาถึง การประชุมสิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงสตอกโฮลม ๑๙๗๒ การ

ประชุมสิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงริโอ เดอจาไนโร ๑๙๙๒ แผนปฏิบัติการ ๒๑ การประชุมสิ่งแวดลอมโลกท่ีกรุงโจ

ฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟริกาใต ๒๐๐๒ ผลของการประชุมบทบาทของสหประชาชาติ องคการนอกภาครัฐ 

รัฐบาล ธุรกิจ และปจเจกบุคคล อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม และสิ่งแวดลอม ประชากร ความยากจน และ

ความไมเสมอภาค อาหารและการเกษตร ความรับผิดชอบตอสังคมของคกร และองคการระหวางประเทศวา

ดวยการมาตรฐาน 

 

 

 



ICNS 257 ประเด็นดานส่ิงแวดลอม: อดีต ปจจุบัน และอนาคต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประเด็นทางสิ่งแวดลอมในรายละเอียด ตัวอยางเชน ปญหาคราบน้ํามันจากเรือ เอ็กซอนวาลดีซ และปญหา

เรือน้ํามันรั่วอ่ืนๆ โบพาล และการรั่วไหลทางเคมีอ่ืนๆ เชอโนบิล และการรั่วทางรังสีอ่ืนๆ การลดนอยของ

โอโซน สิ่งเตือนโลกรอน การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การตัดไมทําลายปา พันธุวิศวกรรม และ

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ ประเด็นทางน้ํา ประเด็นเก่ียวกับเขตเมือง ประเด็นรวมสมัยอ่ืนๆ 

ในทางสิ่งแวดลอม และประเด็นท่ีนาจะมีในอนาคต 

 

 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

ICHM 101 ปรัชญาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แบบแผนปรัชญาพ้ืนฐานและแนวคิดเก่ียวกับความจริงในธรรมชาติ (อภิปรัชญา) ความรู (ญาณปรัชญา) 

จิตสํานึก (ปรัชญาแหงจิต) และอิสรภาพ (จริยศาสตร) อานขอเขียนยุคเกา และรวมสมัยแลวอภิปราย

เปรียบเทียบแนวคิดตางๆ อภิปรายถึงผลของการคนควาทางวิทยาศาสตรท่ีสัมพันธกับหัวขอทางปรัชญาท่ี

เก่ียวของ 

 

ICHM 103 ตรรกศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

รูปแบบของตรรกศาสตรนิรนัยและตรรกศาสตรสัญลักษณ (นิรนัยธรรมชาติ การแปรรูปทางธรรมชาติและการ

วิเคราะหทางตรรกศาสตร) แนวคิดทฤษฎีตรรกศาสตรสมัยใหมเบื้องตน ตรรกะนิพจน วิธีอนุมาน ตรรกะกริยา 

 

ICHM 105 ดนตรีวิจักษ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ลักษณะเฉพาะและตัวอยางงานดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตรทางดนตรีเบื้องตน แนวของดนตรี ศัพทสํานวน

เฉพาะ รูปแบบและโครงสรางในการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร วิเคราะหและตีความชิ้นงานดนตรีในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือพัฒนาความเขาใจและทักษะการฟง 

 

 

 



ICHM 106 ศีลธรรมและจริยศาสตรศึกษา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีและกระบวนทัศนของจริยศาสตรในรูปแบบตางๆ (จริยศาสตรคุณธรรม ประโยชนนิยม จริยศาสตรเชิง

หนาท่ี ธรรมชาตินิยม อัชฌัติกญาณนิยม) ท้ังในแงประวัติศาสตรและแบบแผน รูจักกับอภิจริยศาสตร มโน

ธรรม การเขาใจจริยศาสตรในสังคมพหุวัฒนธรรม และสถานการณนิยม อภิปรายถึงเหตุผลทางจริยศาสตรท่ี

เก่ียวเนื่องกับประเด็นตางๆ ในยุคปจจุบัน (สิทธิมนุษยชน สิทธิของสัตว เพศสัมพันธ มลพิษทางสิ่งแวดลอม 

การทําแทง โทษประหารชีวิต และการุณยฆาต) 

 

ICHM 107 ปรัชญาเอเชียข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดหลักของปรัชญาเอเชีย แกนของปรัชญาอินเดียนับตั้งแตยุคพระเวท พุทธปรัชญาและปรัชญาฮินดูท่ี

สําคัญอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลและหลังพระพุทธองคเสด็จปรินิพพาน 

 

ICHM 140 ทฤษฎีศิลปะเบ้ืองตน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีศิลปะ ท้ังดานวิเคราะหและประวัติศาสตร ความสัมพันธของศิลปะและเทคโนโลยี แนวคิดหลักของ

สุนทรียศาสตรและสัญญศาสตร วิเคราะหรูปแบบของงานศิลปะ และชิ้นงานศิลปะ 

 

ICHM 141 ศิลปะวิจักษ ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบทางทัศนธาตุและประวัติศาสตรของศิลปะ ศึกษาชิ้นงานศิลปะท่ีสําคัญในยุคโบราณ เชน ยุคฟนฟู

ศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ของกรีกและโรมันชวงศตวรรษท่ี ๑๖ และบาโรกตอนตน 

 

ICHM 142 ศิลปะวิจักษ ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

งานศิลปะยุคศตวรรษท่ี ๑๘ – ๒๐ อานงานเขียนท่ีคัดสรรเพ่ือใหเห็นภาพรวมของบริบททางวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาท่ีกอเกิดงานศิลปะและสถาปตยกรรมสมัยใหมและหลังสมัยใหม 

 

 

 



ICHM 143 การถายภาพข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทักษะและหลักสุนทรียศาสตรข้ันพ้ืนฐานในการถายภาพ ศึกษาเรื่องกลองและฟลม เทคนิคการถายภาพ 

รูปแบบเฉพาะของการถายภาพ การลางฟลม สุนทรียภาพในการถายภาพ 

 

ICHM 144 การถายภาพระดับกลาง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เทคนิคการถายภาพดิจิทัลและการทํางานในหองมืด การใชหลักสุนทรียศาสตรข้ันสูงในการถายภาพเชิงสื่อสาร 

ศึกษาเรื่องราวของศิลปนชางภาพ โดยเฉพาะในยุครวมสมัย และกระบวนการสรางสุนทรียภาพในรูปแบบ

ตางๆ 

 

ICHM 202 ตรรกศาสตรระดับกลาง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ตรรกะภาคแสดงอันดับท่ีหนึ่งแบบ monadic และ polyadic โดยใชท้ังการแปลคําศัพทและรากศัพท 

องคประกอบของสัญลักษณเบื้องตน แนวความคิดทางอภิตรรกวิทยา และแนวคิดทางตรรกศาสตรสมัยใหม 

 

ICHM 205 การเมืองและจริยศาสตร 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แนวคิดปรัชญาทางการเมืองจากขอเขียนยุคเกาและรวมสมัย คําถามทางจริยธรรมท่ีพบบอยในมุมมองของ

กระบวนการยุติธรรม อภิปรายคําถามทางจริยธรรมวาบุคคลควรถูกปกครองอยางไรในเม่ืออยูใตอํานาจรัฐ 

(การชอบดวยกฎหมายของอํานาจรัฐ) ความสัมพันธของเสรีภาพและการปกครองตนเอง สํารวจหารัฐท่ีมีความ

เปนธรรมหรือผูปกครองท่ีดี และระเบียบระหวางประเทศท่ีเปนธรรม ทดสอบผูเรียนโดยนําบทเรียนมา

ประยุกตใชกับประเด็นทางการเมือง สิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน 

 

ICHM 206 จริยศาสตรและเทคโนโลยี 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีดานจริยศาสตรท้ังแบบแผนและไมเปนแบบแผน และการนําไปใชเพ่ือนําเสนอประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม 

 

 



ICHM 212 การรูแจงในวรรณกรรมยุโรป 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ขอเขียนจากงานวรรณกรรมเพ่ือใหเห็นความเคลื่อนไหวดานปรัชญาของยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๘ ความเปนธรรม

ทางการเมือง การยอมรับความตางดานศาสนา อิสรภาพในการแสดงออก อิสรภาพสวนบุคคล บทบาทของ

สตรีในสังคมและการยอมรับวัฒนธรรมท่ีไมใชตะวันตก เพ่ือท่ีจะเขาใจความหมายของการรูแจง 

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

วรรณกรรมท่ีศึกษาไดแก บทละคร งานเขียนเชิงเสียดสี นวนิยายแนวผจญภัยและแนวประโลมโลก 

 

ICHM 213 สวนประกอบของการนําเสนอความรู 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูท่ีแสดงมุมมองจากทางตรรกศาสตร สัญญวิทยาและปรัชญา ท่ีมุงวาดวยความคิดเห็นท่ีเปนระบบของ

โลก (ปรัชญาวาดวยความเปนอยูของมนุษย สัตว) และไมใชระดับเดียว (สามัญสํานึก) การใชเหตุผล การแสดง

เครื่องมือ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอภิปรายในงานเก่ียวกับการวิจัยในทางเหตุผลโดยปราศจากโปรแกรม

เปาหมายและการคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ICHM 218 ภาพยนตรศึกษา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

องคประกอบทางภาพและเสียงของภาพยนตร หลักการทํางานขององคกรเก่ียวกับภาพยนตร เพ่ือพัฒนาทักษะ

การเสพและวิเคราะหภาพยนตรของผูเรียน งานภาพยนตรคัดสรรจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และ

ทวีปเอเชีย 

 

ICHM 223 ศิลปะไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

งานศิลปะไทยรูปแบบตางๆ ไดแก ภาพเขียน ประติมากรรม และสถาปตยกรรมท่ีพบในประเทศไทย ตั้งแตยุค

กอนประวัติศาสตรจนถึงยุคสมัยใหม  อิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีมีตอศิลปะไทย 

 

ICHM 225 ศิลปวิทยาการตะวันตกยุคเริ่มตน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

เอเธนสในศตวรรษท่ี ๕ อันเปนยุคสําคัญของกรีกโบราณท่ีแสดงถึงความรุงเรืองของโลกตะวันตก ท้ังระบอบ

ประชาธิปไตย ศิลปะ วิทยาการ ปรัชญา และวรรณคดี  ศึกษาประวัติศาสตรยุคดังกลาวและหลักฐานทาง



ศิลปะและโบราณคดีท่ีคงเหลืออยู งานเขียนของเพลโต เอสคีลัส และอริสโตเฟน เทพปกรนัมของกรีกโบราณ 

วิทยาการและปรัชญาท่ีหลอหลอมใหเกิด “ยุคแหงการรูแจงของกรีก” 

 

ICHM 241 การวาดภาพข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การวาดภาพประเภทตางๆ สังเกตและวิเคราะหโครงสราง รูปทรง สัดสวน และเสนกรอบ ทําความเขาใจลึกซ้ึง

ยิ่งข้ึนในการรับรูดวยการมองเห็น พัฒนาและฝกการวาดดวยดินสอแบบสมจริง 

 

ICHM 242 การวาดภาพระดับกลาง 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประยุกตและฝกใชทักษะตางๆในการวาดภาพจากตัวแบบท่ีโครงสรางและแสงเงาซับซอนข้ึน เทคนิค และสื่อ/

อุปกรณการวาดภาพแบบใหม พัฒนาทักษะการวาดใหมีรายละเอียดมากข้ึน สรางรูปแบบเฉพาะตัวในการวาด

ภาพของผูเรียน 

 

ICID 100 สัมมนานักศึกษาใหม 0 

วิชาบังคับกอน: - 

วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจัดการเวลา แผนการศึกษา การปรับตัวในการใช

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย 

 

ICML 101 ภาษาเยอรมันระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหนวยเสียงในภาษาเยอรมัน ขอมูลสวนตัว เลข ๑ ถึง ๑๐๐ และการเสนอ

ราคา แสดงความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ ซ้ือของในหางสรรพสินคา มาตรวัด-ชั่ง

ตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสรางประโยค เพศของนาม กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 

 

ICML 102 ภาษาเยอรมันระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 101  

สั่งและจายคาอาหารในรานอาหาร อาหารและเครื่องดื่มท่ีชื่นชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง อานแผนท่ี 

ลักษณะของงานท่ีชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คําถามท่ีตอบวาใช/ไมใช รูปแบบคําสั่ง 

กริยาประสม บุพบทท่ีใชกับกรรมรอง กริยามาลา กริยาชวย (๑) วงเล็บท่ีใชในประโยคภาษาเยอรมัน 



ICML 103 ภาษาเยอรมันระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 102  

ปญหาและการแนะนําดานสุขภาพ รูปแบบการใชชีวิตท่ีดีและไมดีตอสุขภาพ บาน (๑) โฆษณา อพารทเมนต 

เฟอรนิเจอรและอุปกรณ (๑) เหตุการณและอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง ประวัติสวนตัวโดยยอ (CV) คําแสดง

ความเปนเจาของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ ตัวเชื่อม กริยาชวย (๒) 

 

ICLG 211 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 103  

เสื้อผาและเครื่องประดับ รูปลักษณ ซ้ือเสื้อผาและเครื่องประดับ สมาชิกในครอบครัว ครอบครัวในปจจุบัน

และอดีต สถิติ การเฉลิมฉลองและวัฒนธรรม วันท่ี ของขวัญ การเปรียบเทียบข้ันกวาของคําคุณศัพท กริยา

ชวยกาลอดีต อนุประโยคท่ีไมสมบูรณ (เหตุและเง่ือนไข) บุรุษสรรพนาม กรรมการกและกรรมรอง 

 

ICLG 212 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 211  

บาน (๒) เฟอรนิเจอรและอุปกรณ (๒) โรงเรียนและการศึกษา ระบบโรงเรียนในประเทศเยอรมนี แผนการใน

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

ผันคําคุณศัพทใหมีความหมายตรงขาม 

 

ICLG 213 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 212 ภาษาเยอรมันกอนระดับกลาง ๒ 

ทองเท่ียว อากาศและฤดูกาล การขนสงสาธารณะ การใชเวลาวาง เรียนรูการรูจักผูคนในตางประเทศ สโมสร 

การทํางานและการหางาน ประกาศรับสมัครงานและการสมัคร คํากริยาท่ีไมใชบุรุษสรรพนาม กริยาชวย (๓) 

อนุประโยคขยายนามขางหนา  สรรพนามไมเจาะจง กริยาวลี อนุประโยค (เง่ือนไข) 

 

ICML 111 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ทักทายและแนะนําตัว สอบถามขอมูลสิ่งของ ถามถึงท่ีตั้งสิ่งตางๆ ถามขอมูล

ผลิตภัณฑและราคา บอกเวลา บอกวัน บอกเลากิจกรรมประจําวันอยางงาย พรรณนาทาทางในการใช

ยานพาหนะ เชิญบุคคลทํากิจกรรมรวมกัน เลข ๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 



ICML 112 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 111  

อักษรคันจิ ๔๐ ตัว ถามชื่อเรียกของสิ่งตางๆ อธิบายอากัปกิริยาการสงและรับสิ่งของระหวางบุคคล อธิบาย

สถานการณและความรูสึกดวยคําคุณศัพท บอกความชอบ/ไมชอบ สิ่งท่ีดี/ไมดี อธิบายเหตุผลและสาเหตุ 

อธิบายการมีอยูของสิ่งของ บุคคล และสัตว จํานวน ความรูสึก ความประทับใจตอประเหตุการณและ

ประสบการณในอดีต สิ่งท่ีปรารถนาและตองการทํา 

 

ICML 113 ภาษาญ่ีปุนระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 112  

อักษรคันจิ ๔๐ ตัว บอกวิธีการและใหความชวยเหลือ บรรยายการกระทําของบุคคล ขออนุญาตและทําความ

เขาใจขอหาม เลาเรื่องครอบครัวและงาน อธิบายตัวอยางและบรรยายบุคคล สิ่งของและสถานท่ีอยางงาย 

ยืนยันสิ่งท่ีตองการใหทําและไมตองการใหทํา บอกเลางานอดิเรก บรรยายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของและ

สถานการณ สนทนากับเพ่ือนโดยใชคําพูดอยางงาย 

 

ICLJ 211 ภาษาญ่ีปุนกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 113  

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว แสดงความเห็น ความประทับใจ ความคาดหวัง รายงานหรือหยิบยกคําพูดของผูอ่ืน 

บรรยายและอธิบายผูคนและสิ่งของอยางละเอียด บอกทิศทาง บรรยายการกระทําท่ีดีของผูอ่ืนดวยคํากริยาท่ี

เหมาะสม ตัดสินใจ ตัดสินความจากการคาดคะเน ขอคําอธิบาย อธิบายสถานการณหรือเหตุผลของบุคคล ขอ

คําปรึกษาและคําแนะนําวิธีการ บอกสิ่งท่ีทําไดและไมไดดวยคํากริยาท่ีเหมาะสม 

 

ICLJ 212 ภาษาญ่ีปุนกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 211  

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายสถานะของสิ่งตางๆ ความจําเปนของการกระทําตางๆ ท่ีวางแผนไวในอนาคต บอก

ความตั้งใจ แผนการ และตารางเวลา แสดงการคาดเดาและขอวินิจฉัย ขอใหผูอ่ืนจดขอความหรือถายทอด

ขอความ บอกมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติของการกระทําตางๆ และการทํางาน บรรยายเง่ือนไขในการ

ปฏิบัติสิ่งตางๆ บอกเลากิจวัตรท่ีทําทุกวัน 

 

 

 



ICLJ 213 ภาษาญ่ีปุนกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 212  

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว การตัดสินใจตามสถานการณ แสดงวัตถุประสงคหรือเปาหมาย บรรยายความเปลี่ยนแปลง

ของความสามารถและสภาพของมนุษย บรรยายการกระทําของบุคคลท่ี ๓ บรรยายกริยาของคนเม่ือเบื่อหนาย

หรือมีปญหาโดยใชกรรมวาจก บรรยายโดยเนนย้ําขอมูลท่ีสําคัญ ปรากฏการณธรรมชาติ เหตุการณ และ

สาเหตุการเกิด ย้ําสิ่งท่ีผูพูดตระหนักจากการสอบถามดวยประโยคคําถาม บรรยายการใหและรับและการ

กระทําระหวางบุคคลดวยคําท่ีเหมาะสมกับสถานะและความสัมพันธระหวางบุคคล  บอกประโยชน การ

ประเมินคา เวลาท่ีสําคัญ คาใชจาย 

 

ICML 121 ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

เลข ๐ ถึง ๖๙ แนะนําตัวเอง ทักทายผูอ่ืน เพศและพจนของคํานาม คํานําหนานาม (ชี้เฉพาะและไมชี้เฉพาะ) 

คําคุณศัพท กริยากาลปจจุบัน บอกและฟงหมายเลขโทรศัพท บอกวันท่ี 

 

ICML 122 ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 121  

สนทนาเรื่องตารางการเดินทาง ถามและตอบเรื่องวันและเวลา เขาพักท่ีโรงแรม สอบถามเรื่องสิ่งอํานวยความ

สะดวกในโรงแรม ซ้ือตั๋วเครื่องบิน ฟงและบอกทิศทาง นับเลข ๑๐๐ ถึง ๑,๐๐๐ รูปแบบของประโยคคําถาม 

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

ดวย –er, -ir, -re, -oir รูปปฏเิสธ 

 

ICML 123 ภาษาฝรั่งเศสระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 122  

จองโตะในรานอาหารและสั่งอาหาร บอกสิ่งท่ีชอบและไมชอบ ซ้ือตั๋วเดินทางและสอบถามอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราระหวางประเทศ เปดบัญชีธนาคาร ซ้ือของขวัญ ถามและฟงการบอกทิศทาง ประโยคแสดงคําสั่ง กริยา

กาลอนาคต ซ้ือเสื้อผา บอกปริมาณ คํานําหนานามท่ีนับไมได กาลอดีตธรรมดาท่ีใชกับกริยาชวย avoir กาล

อนาคตท่ีกําลังเกิดข้ึน รูปกิริยา aller + infinitive การผันคํากริยากาลปจจุบัน (recapitulation) รูปแบบการ

ปฏิเสธท่ีซับซอน 

 

 



ICLF 211 ภาษาฝรั่งเศสกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 123  

สนทนาเรื่องเพ่ือน บรรยายลักษณะบุคคล หางาน สมัครงาน ใหคําปรึกษา สนทนาเรื่องกิจกรรมและ

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

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

 

ICLF 212 ภาษาฝรั่งเศสกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 211  

สนทนาเก่ียวกับประเทศ เขาใจขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวและจองสิ่งตางๆ สนทนาเรื่องสภาพแวดลอมตางๆ 

ในชีวิตของบุคคล ตัดสินใจเลือกตัวเลือก สนทนาเรื่องภาพยนตร สรรพนามเชื่อมความ où dont สรรพนาม 

en และ y อาการนาม ทบทวนกาลอดีตไมสมบูรณและกาลปจจุบันธรรมดา กาลอดีตสมบูรณ กรรมวาจก 

 

ICLF 213 ภาษาฝรั่งเศสกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 212  

แสดงความปรารถนา ใหคําแนะนํา สนทนาเรื่องโครงการ สนทนาเรื่องหนังสือหรือบทความ แสดงวัตถุประสงค 

เหตุและผลท่ีตามมา แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย สนทนาเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิต แสดงความ

เสียใจ ปริกัลบมาลาแสดงความปรารถนา การกลาวรายงานและ ความเก่ียวเนื่องของเวลา ประโยคเง่ือนไข

กาลอดีตเพ่ือแสดงขอสันนิษฐานและความเสียใจ 

 

ICML 131 ภาษาจีนระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

สัทศาสตรภาษาจีน (PINYIN) หลักเกณฑการเขียนอักษรจีน ทักทายและสอบถามขอมูลของบุคคล (ชื่อ 

สัญชาติ สถานศึกษา ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท) สรางประโยคคําถามดวยคําพ้ืนฐาน สั่งอาหารในรานอาหาร 

ถามราคาสิ่งของ จํานวน ๐ – ๑๐,๐๐๐ คําเก่ียวกับการชั่งตวง เขียนอักษรจีน ๒๐๐ คํา 

 

ICML 132 ภาษาจีนระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 131  

แนะนําตัวและครอบครัว ถามบุคคลอ่ืนเรื่องกิจกรรมประจําวันและงานอดิเรก ถามปริมาณโดยใชคํา 几 หรือ 

多少 บอกวันเวลา บอกทิศทาง รูปประโยคคําถามโดยใช 还是 และ 呢 กริยาซอน เขียนอักษรจีน 

๒๐๐ คํา 



ICML 133 ภาษาจีนระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 132  

กริยาชวย สวนเสริมกริยา คําเสริมน้ําเสียง “了” สวนเสริมกริยาท่ีบอกผลลัพธและระยะเวลาของกริยา 

ประโยคความซอนและประโยคเปรียบเทียบ เขียนตัวอักษรจีน ๒๐๐ คํา 

 

ICLC 211 ภาษาจีนกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 133  

อานและยอขอความ เขียนตัวอักษร ประสบการณการทองเท่ียว บรรยายลักษณะบุคคล บุพบท “ba” (บุพบท 

“ba” ท่ีใชกับรวมกับกรรมทําหนาท่ีเปนวิเศษณานุประโยค ใชกับกริยาแสดงการคาดเดา) บรรยายการกระทํา

ท่ีตอเนื่องกัน สวนขยายการบอกทิศทาง บรรยายระดับของสถานะของสิ่งของท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

วัฒนธรรมการแตงงานแบบจีน 

 

ICLC 212 ภาษาจีนกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 211  

บรรยายความรูสึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณกับการประเมินพฤติกรรม บุพบท 

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

ความสามารถ (๑) คุณศัพทบอกจํานวนนับรวมกันหลายจํานวน วัฒนธรรมจีนและขนบการตกแตงบาน 

 

ICLC 213 ภาษาจีนกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 212  

สงคําเชิญ ตอบรับคําเชิญและคําขอ แสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย ชี้ใหเห็นผลจากการกระทําโดยใชสวน

เติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม คําถามอยางมีวาทะศิลปในการยืนยันหรือปฏิเสธ สวนเติมเต็มเรื่องขีด

ความสามารถ (๒) สํานวนสุภาษิต 

 

ICML 141 ภาษาสเปนระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

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

– ๑๐๐ สถานท่ีและประเทศ บรรยายสิ่งท่ีปรากฏอยู คํากริยาท่ีใชสนทนาเรื่องท่ีตั้ง กริยา hay และ estar บุพ

บท a, con de, por และ para 

 



ICML 142 ภาษาสเปนระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 141  

วัตถุ สี เสื้อผา สิ่งท่ีชอบ ความสนใจ ลักษณะภายนอก งานอดิเรกและบอกความถ่ีในการทํา บอกเวลา 

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

นับเลขตั้งแต ๑๐๐ เปนตนไป ผันกริยาตามสรรพนาม 

 

ICML 143 ภาษาสเปนระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 142  

ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณในอดีต กริยากาลปจจุบันสมบูรณ กริยากาลอดีต indefinido 

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

กริยา ir / irse 

 

ICLS 211 ภาษาสเปนกอนระดับกลาง ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 143  

งานอดิเรก การผันกริยาตามสรรพนาม การใช porque/para เรื่องเก่ียวกับบาน เฟอรนิเจอรและสวนตางๆ 

ของบาน ลักษณะภายนอก ครอบครัว กริยากาลปจจุบันท่ีพิเศษ กริยากาลปจจุบันกําลังดําเนินไป 

 

ICLS 212 ภาษาสเปนกอนระดับกลาง ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 211  

กิจกรรมสันทนาการ ความตั้งใจและโครงการ ความเจ็บปวด ไมสบายและอาการ สวนตางๆ ของรางกาย ศัพท

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

สรรนามผันตามกรรม กริยา gustar 

 

ICLS 213 ภาษาสเปนกอนระดับกลาง ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 212  

กิจวัตรในอดีต ธรรมเนียมปฏิบัติและสภาวะแวดลอม การกระทําในอดีตและปจจุบัน คําแนะนํา การบอกใหทํา 

(คําสั่ง) อนาคต สถานการณและการกระทํา เง่ือนไข การคาดคะเน ประสบการณในอดีต กริยากาลสมบูรณ 

กริยากาล indefinido กริยากาลปจจุบันสมบูรณ ความขัดแยงของกาลอดีต 

 

 



ICML 160 ภาษาและวัฒนธรรมไทยข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

คําศัพทและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสื่อสารในชีวิตประจําวันได และศึกษาวัฒนธรรมไทย

เบื้องตน 

 

ICML 161 ภาษาไทยระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

การทักทายและแนะนําตัว สมาชิกในครอบครัว นับเลข ๐ – ๙,๙๙๙ สถานท่ีและการถามทาง ยานพาหนะ

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

ไทย สระสั้นและยาวในตําแหนงกอน หลัง ขางบน และขางใตพยัญชนะ อานประโยคสั้นๆ ในภาษาไทย 

 

ICML 162 ภาษาไทยระดับตน ๒ 4  

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 161  

ไวยากรณและการบอกเวลา (กลางคืน) ระยะเวลา การนัดหมาย สั่งอาหารและเครื่องดื่ม คําสั่งพิเศษในการสั่ง

อาหารและเครื่องดื่ม การบอกวันท่ี ซ้ือตั๋วชนิดตางๆ กําหนดการออกเดินทาง หกเดือนแรกของป ภาคตางๆใน

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

สระท่ีไมเขียนรูป ยี่สิบคําท่ีใชไมมวน คําท่ีสะกดพิเศษ อยา อยู อยาง อยาก เขียนประโยคสั้นๆ และอานยอ

หนาสั้นๆ 

 

ICML 163 ภาษาไทยระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 162  

หกเดือนหลังของป การจองโรงแรมและการเขาพัก อาการเจ็บปวย แผนกตางๆ ในโรงพยาบาล ฤดูกาลและ

อากาศ วิถีชีวิตริมคลอง การฉลองเทศกาลปใหมในวัฒนธรรมตางๆ บทอานเก่ียวกับบานทรงไทยริมน้ํา การไป

วัด ปใหมไทย ตรุษจีน และเทศกาลคริสตมาส เขียนยอหนาสั้นๆ 

 

ICML 171 ภาษาอินโดนีเซียระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได 

 



ICML 172 ภาษาอินโดนีเซียระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 171  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๑ - ICML 171 

 

ICML 173 ภาษาอินโดนีเซียระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 172  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๒ - ICML 172 

 

ICML 181 ภาษาพมาระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได 

 

ICML 182 ภาษาพมาระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 181  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๑ - ICML 181 

 

ICML 183 ภาษาพมาระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 182  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๒ - ICML 182 

 

ICML 191 ภาษาเขมรระดับตน ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับ 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได 

 



ICML 192 ภาษาเขมรระดับตน ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 191 

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๑ - ICML 191 

 

ICML 193 ภาษาเขมรระดับตน ๓ 4 

วิชาบังคับกอน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 192  

ไวยากรณและคําศัพทพ้ืนฐาน เพ่ือใหนักศึกษาสามารถแสดงความคิด ความตองการ และเขาใจขอมูลพ้ืนฐาน

ได อานขอความสั้นงาย และเขียนประโยคระดับงายได ตอเนื่องจากระดับ ๒ - ICML 192 

 

 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 

ICSS 112 จิตวิทยาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พฤติกรรมมนุษยและการทํางานของจิต ระบบประสาท ความตระหนักรู ยาท่ีออกฤทธิ์ตอจิต ผัสสาการและ

การรับรูทางผัสสะ จิตพันธุกรรม การพัฒนาในชวงชีวิต การคิด ความทรงจํา ภาษา การปรับสภาวะและการ

เรียนรู แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และความเครียด 

 

ICSS 113 สังคมวิทยาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

มนุษยในฐานะเปนสัตวสังคม การขัดเกลาทางสังคมและความสํานึกในตัวตน การกระทําทางสังคมและ

ปฏิสัมพันธ รูปแบบและกลุมทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมเบี่ยงเบน สังคมวิทยาในฐานะเปนศาสตร สถิติ

และสหสัมพันธ การแบงชั้นทางสังคม และเพศ 

 

ICSS 114 เศรษฐศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการเบื้องตนของเศรษฐศาสตร การกําหนดคาทางเศรษฐศาสตร การขาดแคลนและกลไกของราคา ปจจัย

ท่ีกําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา ปจจัยท่ีมีผลตอตลาดท่ีมีการแขงขัน และการคาระหวางประเทศ 

 

 



ICSS 115 มานุษยวิทยากายภาพข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

กําเนิดของมนุษยและลักษณะพิเศษของเผาพันธุมนุษย ลักษณะเดนและสถานการณปจจุบันของเผาพันธุ

มนุษย ทฤษฎีแบบดารวิน วิวัฒนาการของมนุษย และการพัฒนาดานวัฒนธรรม ความหลากหลายของมนุษย 

ประชากรและโรคตางๆ 

 

ICSS 116 รัฐศาสตรข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตรและระบบการเมือง รูปแบบของรัฐบาล วิวัฒนาการของรัฐ สิทธิอํานาจทาง

การเมือง ลักษณะของความเปนพลเมือง และความสัมพันธระหวางรัฐตางๆ ในโลกสมัยใหม 

 

ICSS 117 มานุษยวิทยาสังคมข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแงมุมท่ีเลือกสรรแลวของมานุษยวิทยาสังคม รูปแบบของสังคม ครอบครัวและเครือ

ญาติ ชาติพันธุและเอกลักษณ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการเมือง การบริโภคและการแลกเปลี่ยน พิธี

กรรมการเปลี่ยนผานและวัฏจักรชีวิต พิธีตางๆ ความหมายและการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

 

ICSS 118 การส่ือสารมวลชนข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเรื่องสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชน การพัฒนา ขอบเขต และหนาท่ีของสื่อมวลชน ทฤษฎี

สื่อสารมวลชนข้ันพ้ืนฐาน บทบาทและความสําคัญของสื่อในดานความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลและสังคม 

 

ICSS 119 การศึกษาระหวางประเทศข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบระหวางรัฐ กําเนิดของกระบวนทัศนเรื่องรัฐชาติในฐานะเปนรากฐานในการสื่อสารนโยบายระหวาง

ประเทศและการดําเนินการทูต สถาบันท่ีกําเนิดหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองและกลไกในการจัดระบบ

ความสัมพันธระหวางประเทศ ลัทธิอาณานิคม ขบวนการตอตานลัทธิอาณานิคมและกระบวนการในการ

ปลดปลอยอาณานิคม เศรษฐกิจโลกและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สงครามเย็นและผลพวง กําเนิดขององคกรนอก

รัฐ สื่อระดับโลกและการถายเทขอมูลท่ีเปลี่ยนไป ขอถกเถียงในปจจุบัน 

 



ICSS 121 เอเชียอาคเนยศึกษา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก ลักษณะเดน ภูมิประเทศ สังคมและ

วัฒนธรรมตางๆ เศรษฐกิจและประวัติศาสตร การพัฒนาหลักสูตร “เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา” แนะนํา

วิชาอ่ืนๆ เก่ียวกับภูมิภาคนี้ 

 

ICSS 133 ประวัติศาสตรยุโรปข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภาพรวมของพัฒนาการสําคัญในประวัติศาสตรยุโรปถึงป ๑๙๔๕ ภูมิประเทศของทวีปยุโรป มรดกของกรีกและ

โรม ยุคมืด ยุคกลาง ยุคฟนฟูวิทยาการและการปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติทางวิทยาศาสตรและยุคการรูแจง การ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนรูปแบบทางเศรษฐกิจ ชาตินิยมและสงครามยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๙ และ 

๒๐ 

 

ICSS 135 ภูมิศาสตรมนุษยข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

วิถีชีวิตของมนุษยท่ีมีความสัมพันธกับพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร การเติบโตและการกระจายตัวของประชากร รูปแบบ

ของวิธีการดําเนินชีวิต แหลงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ความแตกตางระหวางความร่ํารวยกับความยากจน 

แนวคิดของ “การพัฒนา” การตั้งถ่ินฐานของมนุษย การคมนาคม แบบแผนวัฒนธรรมภูมิภาค รัฐ ชาติพันธุ 

และระเบียบโลก 

 

ICSS 136 ประสบการณและประเพณีทางศาสนา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาศาสนาในเชิงวิชาการ ปรากฏการณตางๆ ทางศาสนา ประเพณีตางๆ ทางศาสนา ท้ังในโลก

ตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการทางศาสนาในปจจุบันและโลกสมัยใหม 

 

ICSS 137 โบราณคดีข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตร การพัฒนา การพัฒนาของอารยธรรมโบราณ โบราณคดีรวมสมัย เนื้อหารวมถึงการอภิปราย

แหลงโบราณคดีสําคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 



ICSS 139 ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิศาสตรและความสําคัญของพ้ืนท่ี ศึกษาลักษณะดานกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของ

ภูมิภาคตางๆ ในโลก การพัฒนาการทองเท่ียวนานาชาติ รูปแบบทางภูมิศาสตรของการทองเท่ียวและลักษณะ

การทองเท่ียวของภูมิภาคในโลกท่ีเลือกสรรมา 

 

ICSS 202 สถาบันทางสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สถาบันพ้ืนฐานทางสังคมในกรอบของการเปรียบเทียบระดับโลก การขัดเกลาทางสังคม การแตงงานและ

ครอบครัว การศึกษาและความรู ศาสนาและวัฒนธรรมสื่อมวลชนและการสื่อสาร รัฐบาลและการบริหาร 

การเมืองและอํานาจ แนวทางการศึกษาการเมืองแบบพหุสถาบันในวิชาสังคมวิทยา 

 

ICSS 203 โลกาภิวัตนและโลกสมัยใหม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงของโลกในชวงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ เศรษฐกิจโลก ทรัพยากรอาหาร ประชากร 

โรค สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และมลภาวะ การติดตอสื่อสาร ภูมิศาสตรการเมือง รัฐชาติ องคการ

ระดับภูมิภาคและองคการระหวางประเทศ ชนกลุมนอย บทบาทสตรี สงครามกับการกอการราย การอพยพ

กับผูลี้ภัย อาชญากรรม และวัฒนธรรม 

 

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

วิชาบังคับกอน: - 

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

และเศรษฐกิจท่ีนําสังคมหลากหลายในโลกมาอยูดวยกันและสรางภูมิหลังใหกับโลกสมัยใหม อารยธรรมตาม

ประเพณีเดิมของทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา การปฏิวัติดินปน การแผขยายโพนทะเลของยุโรปตะวันตก 

การพัฒนาเศรษฐกิจโลก การกอตัวของรัสเซีย สมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐธรรมนูญนิยมในฐานะรูปแบบของ

รัฐบาล การพิมพและการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 

 

 

 

 



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

วิชาบังคับกอน: - 

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

และการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การปฏิวัติในอเมริกาและในฝรั่งเศส การไดรับเอกราชและการพัฒนาของ

ประเทศในลาตินอเมริกา พัฒนาการทางการเมืองในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อันไดแก รัฐบาลระบบ

ผูแทนราษฎร การเลิกทาส ชาตินิยม สังคมนิยม และสิทธิสตรี จักรวรรดินิยมและปฏิกิริยาท่ีมีตอจักรวรรดินิยม 

การเขามามีบทบาทของญี่ปุน สงครามและการรบ พัฒนาการทางสังคม วิทยาศาสตร การแพทย และ

เทคโนโลย ี

 

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

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนโดยสังเขปเก่ียวกับประวัติศาสตรโลกในแงมุมท่ีคัดสรรแลวในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๐ 

สงครามโลกท้ัง ๒ ครั้ง การปฏิวัติรัสเซีย พัฒนาการของสหภาพโซเวียต สันนิบาตชาติและความสัมพันธ

ระหวางประเทศชวงระหวางสงครามท้ังสอง การเติบโตอยางกาวกระโดดในอเมริกาชวงทศวรรษ ๑๙๒๐ การ

ลมของตลาดหุนครั้งใหญและผลกระทบตอสังคมโลก การเกิดของลัทธิฟาสซิสตและลัทธินาซี การพัฒนา

ภูมิภาคในลาตินอเมริกา เอเชีย แอฟริกาและออสตราเลเชีย 

 

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

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนโดยสังเขปเก่ียวกับประวัติศาสตรโลกในแงมุมท่ีคัดสรรมาตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๒ อเมริกา

และรัสเซียในฐานะเปนอภิมหาอํานาจ สงครามเย็น ระบบสหประชาชาติ การปลดปลอยอาณานิคมและ ‘โลก

ท่ี ๓’ มหาอํานาจหลักในระดับภูมิภาค การลมสลายของโซเวียตและผลสะทอน ความขัดแยงระดับภูมิภาคใน

ตะวันออกกลาง เอเชียใต และคาบสมุทรบอลขาน พัฒนาการทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร การ

เติบโตอยางกาวกระโดดของบริโภคนิยม องคกรประเทศผูสงออกน้ํามันและราคาน้ํามัน ธนาคารโลกและ

กองทุนการเงินระหวางประเทศ ประชาคมยุโรปและการรวมเปนภูมิภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ความยากจนในโลก 

ขบวนการใหมทางการเมือง ไดแก สิทธิชุมชน สตรีนิยม อิสลามหัวรุนแรง ความขัดแยงทาง ชาติพันธุและ

ชาตินิยม 

 

 

 



ICSS 211 ภูมิศาสตรเชิงภูมิภาคของเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ศึกษาภูมิศาสตรภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทางดานโครงสรางทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศการตั้งถ่ิน

ฐานของมนุษย ประชากร ประเพณี อาณานิคม เศรษฐกิจในยุคอาณานิคมและสมัยใหม 

 

ICSS 212 ประวัติศาสตรของเอเชียอาคเนยในยุคปจจุบัน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรโดยรวมของภูมิภาคนี้จากการเริ่มตนของยุคการลาอาณานิคมสมัยใหม จนถึงการไดรับอิสรภาพ 

หัวขอท่ัวไปอยางเชน การไดรับอิสรภาพ การปลดปลอย ชาตินิยม ลัทธิคอมมิวนิสต การทําใหเปน

ประชาธิปไตย และโลกาภิวัตน 

 

ICSS 213 ระบบการเมืองในเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและระบบการเมือง แนวคิดในเรื่องรัฐธรรมนูญ รัฐบาลและหนาท่ีการ

บริหาร การรางกฎหมายและการบังคับใช 

 

ICSS 214 สตรีในเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

บทบาทของสตรีในสังคมตางๆ ของภูมิภาคนี้ ปญหาสังคมท่ีเปนปญหาของสตรีโดยตรง เชน การหยาราง การ

ทอดท้ิง ทารุณกรรม ปญหาโสเภณี และการมีสวนรวมทางกฎหมายและทางการเมือง วิธีท่ีโลกมองสตรีใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต อภิปรายเก่ียวกับสตรีรวมสมัยท่ีโดดเดนในภูมิภาคนี้ 

 

ICSS 215 ศาสนา และประเพณีทางวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ศาสนาอิสลาม และคริสตศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การสังเคราะหศาสนา

ตามประเพณีเดิมของเวียดนาม ศาสนาและผลกระทบของลัทธิอาณานิคม ชาตินิยม คตินิยมท่ีแยกอาณาจักร

ออกจากศาสนจักร และการทําเศรษฐกิจใหเปนสมัยใหม พัฒนาการตางๆ ทางศาสนาในปจจุบัน 

 

 

 



ICSS 216 เศรษฐศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ระบบเศรษฐกิจระดับชาติและระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงิน 

และภาคบริการ บทบาทของรัฐบาล การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลก 

ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ แนวโนมเศรษฐกิจปจจุบัน 

 

ICSS 221 สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โครงสรางทางสังคมและลําดับชั้นทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ

เกรงใจ ครอบครัว บทบาทของศาสนาพุทธกับวิญญาณนิยม ประเพณีพ้ืนบาน (การเกิด การดําเนินชีวิต การ

แตงงาน ความตาย ฯลฯ) ยุคสมัยใหม ผลกระทบของวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมญี่ปุน 

วัฒนธรรมผูประกอบธุรกิจ การแบงแยกระหวางเมืองและชนบท 

 

ICSS 222 ประวัติศาสตรไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรไทยโดยสังเขป ประวัติศาสตรในยุคหินใหม ยุคทวารวดี ยุคศรีวิชัย ยุคลานนา ยุคสุโขทัย ยุค

อยุธยา ยุคธนบุรี และยุครัตนโกสินทร 

 

ICSS 231 ประวัติศาสตรของเอเชียตะวันออกในยุคปจจุบัน 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลี ตั้งแตกลางคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ ระบบการเมืองดั้งเดิมและโครงสรางทาง

เศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกตะวันตก สมัยเมจิในญี่ปุน ลัทธิชาตินิยม ลัทธิคอมมิวนิสต สงคราม โครงสราง

รวมสมัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ บทบาทในโลกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

 

ICSS 232 อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๑ ข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

รูปแบบทางวัฒนธรรมและการพัฒนาในจีน ญี่ปุน และเกาหลี ลักษณะของแบบแผนประเพณี โลกทัศนตางๆ 

ของเอเชียตะวันออก ลัทธิขงจื๊อ พุทธศาสนา ลัทธิเตา ลัทธิชินโต การเคลื่อนยายของประชากร งานชางฝมือ

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร ศิลปะชั้นสูง 

 



ICSS 233 อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๒ ข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภาพรวมของเอเชียตะวันออกตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๐ ถึง ๑๙ จากราชวงศซงเหนือและใตถึงชาวมองโกเลีย 

รูปแบบท่ีเปลี่ยนไปของการคาทางบกและทางทะเล ราชวงศหมิงและชิง ระเบียบทางการเมืองท่ีเปลี่ยนไปใน

เกาหลีตั้งแตยุคกอนสมัยใหมจนถึงสิ้นสุดราชวงศโชซอน พัฒนาการในญี่ปุนไปจนถึงสิ้นสุดรัฐบาลโชกุนโทะกุงะ

วะ การสํารวจของชาวยุโรปในยุคแรกและผลกระทบ 

 

ICSS 234 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเอเชียใตจนถึงป ค.ศ. ๑๕๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ ยุคกอนประวัติศาสตร อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ การตั้งถ่ินฐานของ

ชนเผาอินโด–อารยัน จักรวรรดิและราชอาณาจักร ประเพณีของชาวฮินดู กําเนิดศาสนาพุทธและศาสนาเชน 

ผลกระทบในชวงแรกของศาสนาอิสลาม อิทธิพลของอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICSS 235 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของเอเชียใตตั้งแตป ค.ศ. ๑๕๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรุงเรืองและความตกต่ําของจักรวรรดิโมกุล ชาวฮินดู ชาวมุสลิม และชาวซิกส การเขามาของอิทธิพล

ยุโรป การปกครองของอังกฤษ การเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ ขบวนการปฏิรูปศาสนาและการ

ตอตาน ขบวนการเรียกรองเอกราช พัฒนาการดานเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๗ 

 

ICSS 237 หมูเกาะออสตราเลเชีย ตั้งแตป ค.ศ. ๑๗๗๐ ข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของหมูเกาะออสตราเลเชีย ประวัติของภูมิภาคออสตราเลเชียตั้งแตการเขามาของ ชาวยุโรป การ

ตั้งถ่ินฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ความสัมพันธกับประชากรพ้ืนเมือง พัฒนาการทางการเมือง

และทางเศรษฐกิจตั้งแตยุคอาณานิคมจนถึงปจจุบัน ประเทศนิวกีนี ประเทศตางๆ ท่ีเปนเกาะขนาดเล็กและ

ดินแดนตางๆ ในคาบสมุทรแปซิฟก ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ และสงครามอินโดจีน ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 

 

 

 

 



ICSS 238 ทวีปแอฟริกาตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา สังคมและรัฐตางๆ กอนยุคอาณานิคม ผลกระทบของลัทธิลา อาณานิคมของ

ยุโรป การเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ การกอตัวและการพัฒนาขบวนการเรียกรองอิสรภาพ 

พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแตไดรับเอกราช ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังภายในและ

ภายนอกภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อันไดแก ความสัมพันธระหวางประเพณีนิยมของชนพ้ืนเมือง

กับประเพณีนิยมอิสลามและประเพณีนิยมตะวันตก 

 

ICSS 239 ตะวันออกกลางตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของตะวันออกกลาง อิหราน จักรวรรดิออตโตมานและภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือในศตวรรษท่ี ๑๙ 

ผลกระทบท่ีเกิดจากยุโรป กําเนิดชาตินิยม พัฒนาการดานการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๑ 

การกอตั้งประเทศอิสราเอลและผลท่ีเกิดข้ึน การเมืองเก่ียวกับน้ํามัน ความสัมพันธระหวางประเทศท้ังภายใน

และภายนอกภูมิภาค ขบวนการทางศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ รัฐตางๆ 

ในปจจุบัน 

 

ICSS 241 ลาตินอเมริกา ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของลาตินอเมริกาและหมูเกาะคาริบเบียน สังคมอาณานิคมของชาวสเปนและโปรตุเกส การปฏิวัติ

และการไดรับอิสรภาพ พัฒนาการทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนตามมาในเม็กซิโก อเมริกากลางและ

ใต ความสัมพันธกับยุโรปและอเมริกา ผลกระทบของสงครามเย็นและการปฏิวัติคิวบา ขบวนการทางสังคม

และการเมือง สถานการณปจจุบัน หมูเกาะคาริบเบียนตั้งแตยุคอาณานิคมจนถึงปจจุบัน 

 

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

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิประเทศของอเมริกาเหนือ สถานการณชวงการเปนอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส การปฏิวัติในอเมริกา

และพัฒนาการตางๆ ทางการเมืองท่ีตามมา การขยายดินแดน ระบบทาสและสงครามกลางเมืองในอเมริกา 

การบูรณะประเทศและมลรัฐทางใต การปรับใหเปนอุตสาหกรรมและผลท่ีตามมา การยายถ่ินเขาประเทศ 

บทบาทดานตางประเทศของสหรัฐอเมริกา การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจของแคนาดา 

 



ICSS 244 อเมริกาเหนือตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๐๐ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรอเมริกาเหนือตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๐๐ ผลกระทบของสงครามโลกครั้งท่ี ๑ พัฒนาการตางๆ ทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในอเมริกาและแคนาดาในชวงระหวางสงครามโลกท้ังสอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ความสัมพันธระหวางประเทศ สงครามโลกครั้งท่ี ๒ และสงครามเย็น สงครามเวียดนาม สังคมและการเมือง

ของอเมริกาตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ ความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ ขบวนการเรียกรองอิสรภาพของควิเบคและอ

นาคตของแคนาดา สถานการณปจจุบัน 

 

ICSS 246 ยุโรปตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจของยุโรปตั้งแต ป ค.ศ. ๑๙๔๕ ความเสียหายของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ความชวยเหลือตามสนธิสัญญามารแชลและการฟนตัวทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของสงครามเย็น การพัฒนาใน

ระยะแรกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นโยบายตางประเทศของอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน การสูญเสีย

จักรวรรดิ พัฒนาการทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศสําคัญของยุโรป การยายถ่ินเขาประเทศ 

สถานการณในยุโรปตะวันออก การลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสตและผลท่ีตามมา สหภาพยุโรป สถานการณ

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

 

ICSS 247 สหภาพยุโรป 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาสหภาพยุโรปตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ยุติ สถาบันทางการเมืองและระบบทางกฎหมายของ

สหภาพ แงมุมดานเศรษฐกิจของการรวมกันเปนหนึ่งเดียว นโยบายและการเมืองปจจุบัน แนวโนมในอนาคต 

 

ICSS 250 ประวัติศาสตรและระบบจิตวิทยาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: ๑. ไดรับการพิสูจนความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ เชน ไดรับผลการเรียน B ในรายวิชา 

ICCM 105 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ หรือเทียบเทา 

๒. ควรมีความรูพ้ืนฐานทางดานจิตวิทยา เชน ผานการเรียนวิชา ICSS 112 จิตวิทยาข้ันแนะนํา 

พัฒนาการของวิชาจิตวิทยาตั้งแตอดีต มุมมองเชิงปรัชญา นัยทางสังคมและการเมืองของมุมมองเชิงจิตวิทยา 

 

 

 



ICSS 251 จิตวิทยาพัฒนาการ ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาของแตละบุคคลจากมุมมองตลอดชวงชีวิต เริ่มตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยทารก และตั้งแตวัยเด็กถึงวัยรุน 

กระบวนการการเติบโตทางดานรางกาย ดานการใชปญญา และดานจิตใจ รวมท้ังการพัฒนาทางภาษาและทาง

สังคม การทําทารุณตอเด็กและจิตพยาธิวิทยาวัยเด็ก 

 

ICSS 252 จิตวิทยาพัฒนาการ ๒ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเรื่องการพัฒนาของแตละบุคคลจากมุมมองตลอดชวงชีวิต ตั้งแตวัยรุนผานวัยผูใหญจนถึงวัย

ชรา กระบวนการการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย ดานการใชปญญา และดานจิตใจ รวมไป

ถึงสภาพทางเพศ ความสัมพันธระหวางผูใหญ พัฒนาการทางสังคม และประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

เปลี่ยนสูภาวะสูงวัย 

 

ICSS 253 จิตวิทยาสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การใชปญญาในดานสังคมและการรับรูทางสังคม การอนุมานสาเหตุ ทัศนคติ การขัดเกลาทางสังคม ความ

ภูมิใจแหงตนและมโนทัศนท่ีมีเก่ียวกับตนเอง พฤติกรรมทางสังคม การดึงดูดใจระหวางบุคคล การทําตามและ

การเชื่อฟง ความกาวราว การเห็นแกผูอ่ืน กระบวนการของกลุม การตัดสินใจเปนกลุม ความเปนผูนํา 

 

ICSS 254 แนวทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทรรศนะอันหลากหลายเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย การวิเคราะหบุคลิกภาพ คุณสมบัติและอุปนิสัยข้ัน

พ้ืนฐาน วิธีประพฤติตนตามลักษณะเฉพาะ แนวทางดานทฤษฎีท่ีใชในเรื่องบุคลิกภาพของมนุษย ทฤษฎี

ลักษณะนิสัย ตัวกําหนดพฤติกรรม แนวทางศึกษาแบบจิตพลวัตและแบบการใชปญญา 

 

ICSS 255 จิตวิทยาอปกติ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

คํานิยาม การประเมิน และการแยกประเภทของพฤติกรรมอปกติ แนวทางศึกษาเชิงประวัติในการเขาใจ

พฤติกรรมอปกติและในการบําบัดพฤติกรรมอปกติ จิตบําบัดและการบําบัดทางชีววิทยา 

 



ICSS 256 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการทํางาน อิทธิพลทางสังคมในท่ีทํางาน ความพอใจในงาน การทํางานเปนกลุม การ

คัดเลือกบุคคลใหสอดคลองกับงาน 

 

ICSS 257 จิตวิทยาทางการศึกษาข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเรื่องการศึกษาการเรียนรูของมนุษยในบริบทของการศึกษา แรงจูงใจ กลไกในการเรียนรู 

ความรูและปญญา การวัดผลและการประเมินผล กระบวนการการสอน 

 

ICSS 258 จิตวิทยาวัฒนธรรมเปรียบเทียบข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

บทบาทของวัฒนธรรมในการศึกษาพฤติกรรม การพัฒนาดานจิต-สังคม พฤติกรรมทางสังคม บุคลิกภาพและ

การใชปญญาในแงมุมท่ีเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรม ประเด็นทางดานทฤษฎีและทางดานวิธีวิทยา 

 

ICSS 259 รัสเซียและสหภาพโซเวียต จนถึงป ค.ศ. ๑๘๒๕ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

แผนดิน ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของรัสเซีย รัสเซียสมัยกอนประวัติศาสตร ยุคกรุงเคียฟ การปกครองโดย

ชาวมองโกล กําเนิดรัฐมัสโควี ราชวงศโรมานอฟรุนแรก พระเจาปเตอรท่ีหนึ่งและการสรางเมืองเปโตร กราด 

การรับวัฒนธรรมตะวันตกและการทําใหทันสมัย ความสัมพันธกับตะวันตก 

 

ICSS 260 รัสเซียและสหภาพโซเวียต ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๒๕ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สังคม สถาบันทางการเมือง และพัฒนาการตางๆ ทางเศรษฐกิจตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๒๕ จนถึงสงครามโลกครั้งท่ี 

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

และสงครามกลางเมือง ลัทธิสตาลิน สงครามรักชาติครั้งยิ่งใหญ สงครามเย็นและความสัมพันธระหวางประเทศ 

ครุชเชฟและการสิ้นสุดลัทธิสตาลิน ยุคของเบรซเนฟ พัฒนาการตางๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจ จุดจบของ

สหภาพโซเวียต 

 

 



ICSS 271 ความสัมพันธระหวางประเทศข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักการและการปฏิบัติในดานความสัมพันธระหวางประเทศโดยเนนยุคโลกสมัยใหม รากฐานของอํานาจ

ระหวางประเทศและของการแขงขันระหวางรัฐ ความไมเสมอภาคระหวางรัฐ รวมถึงการครอบงําและลัทธิ

อาณานิคม สงครามและการแกปญหาความขัดแยงระหวางประเทศมหาอํานาจ บทบาทของการคา นโยบาย

การปองกันประเทศ และการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติท่ีหายาก การเขามามีสวนรวมของผูมีบทบาทท่ีไมใช

รัฐ รวมถึงองคการระหวางประเทศและกลุมผลประโยชน ปญหาระหวางประเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอชน

กลุมนอย สิทธิมนุษยชน การใชสิ่งแวดลอม อาชญากรรมระหวางประเทศ และการกอการราย 

 

ICSS 272 ระบบการเมืองเปรียบเทียบข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

รูปแบบตางๆ ของระบบการเมือง ท้ังทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติ ระบบการเมืองในสังคมท่ีไมเปนรัฐ 

ราชอาณาจักรและจักรวรรดิแบบดั้งเดิม รัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ ประชาธิปไตย และรัฐแบบ ‘อํานาจนิยม’ 

สมัยใหมและแบบนิยมทหาร รูปแบบตางๆ ของการเปนผูแทน ระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้ง และการ

ตัดสินใจ การทํางานของรัฐบาลในดานการบริหาร ดานนิติบัญญัติ และดานตุลาการ และความสัมพันธระหวาง

ฝายตางๆ เหลานี้ 

 

ICSS 303 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การยายถ่ินในอดีตของชาติพันธุตางๆ เขามาในภูมิภาคนี้ การนําศาสนาและวัฒนธรรมฮินดูและพุทธเขามาและ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน บทบาทของระบอบการเมืองแบบอินเดียและของสงครามระหวางรัฐ พัฒนาการของการคา

กับจีน การนําศาสนาอิสลามเขามาและการกอตั้งรัฐสุลตานมุสลิม การเขามาของพอคาชาวตะวันตกและ

มิชชันนารีรุนแรกและผลกระทบท่ีตามมา 

 

ICSS 307 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลก 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การคาระหวางประเทศจนถึงราวป ค.ศ. ๑๔๕๐ การกอตัวของเศรษฐกิจโลกในคริสตศตวรรษท่ี ๑๖ การปฏิวัติ

ทางการคาและการพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมจนถึงราว ค.ศ. ๑๘๐๐ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบตอ

โลก เทคโนโลยีและการเปลี่ยนรูปแบบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงลักษณะของการผลิตดานอุตสาหกรรมและ

ของวิสาหกิจทางธุรกิจ บทบาททางเศรษฐกิจของประเทศผูผลิตเบื้องตน สงครามโลกครั้งท่ี ๑ การเติบโตอยาง



กาวกระโดดหลังสงครามโลกและภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ เศรษฐศาสตรแบบคลาสสิกและ

เศรษฐศาสตรแบบเคนส การทดลองใชเศรษฐกิจแบบโซเวียตและแบบฟาสซิสต สงครามโลกครั้งท่ี ๒ การ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๔๕ การคาระหวางประเทศกับการเงิน บรรษัทขามชาติ 

โลกาภิวัตน 

 

ICSS 311 การเมืองระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในบริบทของการเมืองโลกตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ผลกระทบของ

สงครามเย็นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICSS 312 ชาติพันธุและลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความสัมพันธของชาติพันธุกับภาษา ศาสนา ‘เชื้อชาติ’ และวัฒนธรรม กลุมชาติพันธุในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ชนกลุมนอยและชนกลุมใหญในประเทศตางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเด็นทางการเมืองและ

วัฒนธรรม การพัฒนาเอกลักษณแหงชาติ 

 

ICSS 315 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและโครงสรางทางสังคมในประเทศไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา เศรษฐกิจของไทย

สมัยใหม 

 

ICSS 317 ความยากจนและการพัฒนาชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ปญหาความยากจน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ความสําเร็จและความทาทายของการพัฒนาชนบท และผล

ท่ีตามมาของความเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบวิธีการแกปญหาและนโยบายท่ีนํามาใชในประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาค 

 

 

 



ICSS 332 สิทธิมนุษยชนข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

มโนทัศนเรื่องสิทธิมนุษยชนจากแงมุมของปรัชญา ประวัติศาสตร และกฎหมาย สิทธิมนุษยชนในกฎหมาย

ระหวางประเทศในปจจุบัน อนุสัญญาระหวางประเทศและสหประชาชาติ  สิทธิปจเจกชน อาชญากรรม

สงคราม การปกปองชนกลุมนอย สิทธิทางเศรษฐกิจและทางวัฒนธรรม 

 

ICSS 334 ปญหาทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การศึกษาเชิงสัมมนาเก่ียวกับปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

ICSS 335 ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๑ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ศิลปะและดนตรีของสังคมตางๆ ในภูมิภาคและการพัฒนาศิลปะและดนตรี ซ่ึงรวมถึงดานสถาปตยกรรม 

ศิลปกรรมและประเพณีพ้ืนบาน 

 

ICSS 337 การเตนรําและการละครในเอเชียตะวันออกเฉียงใตข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเพณีทางนาฏศิลป ละครและละครหุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ลักษณะเฉพาะ 

ภูมิหลัง และการนําเสนอศิลปะเหลานี้ในปจจุบัน 

 

ICSS 352 หัวขอทางจิตวิทยาสังคม: พฤติกรรมท่ีสนับสนุนและตอตานสังคม 4 

วิชาบังคับกอน: - 

ความเขาใจทางจิตวิทยาและทางมานุษยวิทยาในเรื่องพฤติกรรมท่ีสนับสนุนและตอตานสังคม การเห็นแกผูอ่ืน

และการชวยเหลือ ความกาวราวและความรุนแรง แนวทางศึกษาดานทฤษฎีและขอโตแยงตางๆ 

 

ICSS 355 การใชยาและพฤติกรรมการใช 4 

วิชาบังคับกอน: - 

จิตวิทยาเรื่องการใชยาและการเสพติด ประเภทของยาท่ีออกฤทธิ์ตอจิต การใชยาดังกลาว และผลกระทบของ

ยาตอระบบประสาท 

 



ICSS 361 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 4 

วิชาบังคับกอน: - 

มโนทัศนพ้ืนฐานทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจ สภาพดานกายภาพและดานประชากรของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

การใชพ้ืนท่ีทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือรูปแบบๆ อ่ืนทางเศรษฐกิจ แกนกลางและชายขอบ การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีมาแตอดีตของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจยุคโลกาภิวัตนจากมุมมองทางภูมิศาสตร 

 

ICSS 362 ทรัพยากรโลกข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

สภาพพรอมนํามาใชของทรัพยากรโลก การจัดสรรและการใชทรัพยากรโลกอันไดแก อาหาร น้ํา ท่ีดิน ดิน แร 

พลังงาน การประมงและอ่ืนๆ การรอยหรอของทรัพยากรและการใชประโยชนอยางสูงสุด นโยบายสาธารณะ 

ขอตกลงระหวางประเทศและความจําเปนของภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการผลิต การจัดสรรและการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากร พัฒนาการดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ แนวโนมในอนาคต 

 

ICSS 363 ประชากรและการยายถิ่นในโลกปจจุบันข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

หลักเบื้องตนทางประชากรศาสตร การเพ่ิมข้ึนของประชากรและผลกระทบทางสังคม การพัฒนาเปนเมือง 

ประวัติการยายถ่ินขามชาติ ขอตกลงระหวางประเทศ และอนุสัญญาการเดินทาง และการปฏิบัติตอคนตางดาว

และตอแรงงานตางชาติ ประเด็นปญหาปจจุบันเรื่องนโยบายการยายถ่ินท่ัวโลก แรงงานตางชาติผิดกฎหมาย ผู

ลี้ภัย 

 

ICSS 374 องคการระหวางประเทศข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาองคการระหวางประเทศตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๙ ลักษณะ หนาท่ีและจุดมุงหมายขององคการเหลานี้ 

องคการระหวางประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาคในปจจุบัน (สหประชาชาติ องคการแรงงานระหวาง

ประเทศ องคการการคาโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ สหภาพยุโรป สมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก และอ่ืนๆ) 

ประสิทธิภาพขององคการเหลานี้และอนาคตขององคการ 

 

 

 



ICSS 375 ระบบการเมืองประชาธิปไตยข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

พัฒนาการตั้งแตอดีตกาล หลักการ การปฏิบัติและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย องคประกอบแกน 

คําวิจารณ จุดแข็ง และจุดดอย ระบอบท่ีเปนตัวเลือก สภาพสังคมและวัฒนธรรมท่ีจําเปนตองมีสําหรับระบอบ

ประชาธิปไตย พัฒนาการในอนาคตท่ีเปนไปได 

 

ICSS 382 ส่ือชนิดตางๆ ท่ัวโลกและการเปล่ียนแปลงทางสังคมข้ันแนะนํา 4 

วิชาบังคับกอน: - 

การพัฒนาของสื่อตางๆ ในฐานะเปนพลังสรางสังคมโลก การสรางตลาดโลก ยุคขอมูลขาวสาร อํานาจของสื่อ

ในสังคมและการเมือง วัฒนธรรมสื่อระดับโลกแบบใหม 

 

 

กลุมวิชาพลานามัย 

ICHE 101 สุขศึกษา 2 

วิชาบังคับกอน: - 

การใชชีวิตบนพ้ืนฐานของการมีสุขภาพท่ีสมบูรณและแข็งแรง ความเขาใจของโรครายตางๆ และคุณประโยชน

ของการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารท่ีถูกตอง 

 

ICPE 101 พลศึกษา: แบดมินตัน 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาแบดมินตัน ฝกฝนทักษะการเลนเปนรายบุคคลและเปนทีม 

 

ICPE 102 พลศึกษา: บาสเก็ตบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาการเลนบาสเก็ตบอล ฝกฝนทักษะการเลนเปนรายบุคคลและเลนเปนทีม 

 

ICPE 103 พลศึกษา: กอลฟ 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาการเลนกอลฟ การฝกซอมทักษะพ้ืนฐานการเลน 

 



ICPE 105 พลศึกษา: วายน้ํา 1 

วิชาบังคับกอน: - 

คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาวายน้ําโดยมุงเนนการสรางความปลอดภัยทางน้ําใหแกผูเรียน ฝกเทคนิค

การวายน้ําทาตางๆ 

 

ICPE 106 พลศึกษา: เทนนิส 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาเทนนิส ฝกฝนทักษะพ้ืนฐานในการเสิรฟ ทวงทาในการตี และ

ทักษะการเลนอ่ืนๆ 

 

ICPE 107 พลศึกษา: วอลเลยบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาวอลเลยบอล ฝกทักษะการเลนเปนรายบุคคลและการเลนเปนทีม 

 

ICPE 109 พลศึกษา: ลีลาศ 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติและคุณประโยชนของกีฬาลีลาศ ฝกการเคลื่อนไหวและทวงทาพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะการเตนลีลาศเปน

คู 

 

ICPE 113 พลศึกษา: นาฏศิลปสมัยใหม 1 

วิชาบังคับกอน: - 

สาธิต อภิปราย และฝกการเตนรําสมัยใหมในแบบตางๆ เปรียบเทียบการเตนรําสมัยใหมกับ การเตนบัลเลต

แบบดั้งเดิม 

 

ICPE 115 วิชาปองกันตัว 1 

วิชาบังคับกอน: - 

สอนวิชาการปองกันตัวแบบไมใชความรุนแรง เสริมสรางความม่ันใจและทักษะเม่ือถูกจูโจม การฝกปฏิบัติ

มุงเนนทักษะท่ีจําเปนในสถานการณตางๆ 

 

 



ICPE 117 พลศึกษา: โยคะ 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติ คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาโยคะ ฝกทักษะการเลนเปนรายบุคคล 

 

ICPE 118 พลศึกษา: แฟลกฟุตบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

อเมริกันฟุตบอลในแบบท่ีไมใชความรุนแรง สรางทักษะพ้ืนฐานในการวิ่งและกระโดดดวยการฝกแบบแอโรบิค 

ฝกการใชมือและสายตาใหสัมพันธกัน สรางทักษะการเคลื่อนไหว รวมถึงพัฒนากลยุทธเพ่ือจูโจมและปองกัน

ฝายตรงขาม 

 

ICPE 121 พลศึกษา: ฟุตบอล 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ทฤษฎีและฝกฝนทักษะการเลนท้ังรายบุคคลและการมีสวนรวมในทีม 

 

ICPE 123 พลศึกษา: ข่ีจักรยาน 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตร คุณประโยชน และกฎกติกาการข่ีจักรยาน ฝกทักษะการข่ีจักรยานใหปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 

ICPE 124 หัวขอคัดสรรทางกีฬา 1 

วิชาบังคับกอน: - 

ประวัติศาสตร คุณประโยชน และกฎกติกาของกีฬาท่ีเลือกสรรเพ่ือการสันทนาการและการรับชม 
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