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Bachelor of Arts Program in Intercultural Studies and Languages 

(International Program) 

New Program 2014 
 

Name of institution   Mahidol University 

Campus/Faculty/Department International College 

 

Section 1 General Information 
 

1. Curriculum Name 

Thai  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
English Bachelor of Arts Program in Intercultural Studies and Languages 

  (International Program) 

 

2. Name of Degree and Sections 

Full Title Thai  ศิลปศาสตรบัณฑิต (วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา)  
  English Bachelor of Arts (Intercultural Studies and Languages) 

Abbreviated  Thai  ศศ.บ. (วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา)  
English B.A. (Intercultural Studies and Languages) 

 

3. Major Subjects (if any) 1. Foreign Language and Culture Concentration 

     2. Critical Studies of English Concentration 

     3. Ethics, Philosophy and Economics Concentration 

 

4. Required Credits  No less than 180 credits 

Note:  If students are placed into the ‘Advanced Track’ for their General Education 

requirement in English, 4 credits of General Education in English will be waived. 

 

5. Curriculum Characteristics 

5.1 Curriculum type/model 

 Bachelor’s Degree, four-year program 

5.2 Language 

 English 

5.3 Recruitment 

Thai and international students 

5.4 Cooperation with other universities 

This program is a MUIC program.  

5.5 Degrees offered to the graduates 

One degree of one major 

 

6. Curriculum Status and Curriculum Approval 

6.1 New Program 2014  Program start: Trimester 2 Academic Year 2014-2015 

 6.2    The Scrutiny Committee approved the program in its meeting no. 6/2557 on July 9, 2014. 

6.3    The Deans approved the program in its meeting no. 19/2557 on October 8, 2014. 

6.4 The MU Council approved the program in its meeting no. 489 on October 15, 2014. 
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7. The Ability to implement/promote the curriculum 

 Academic Year 2016 

 

8. Opportunities of the graduates 

1) Diplomatic Service 

2) Work in international and non-governmental organizations 

3) Foreign Embassies 

4) Foreign service/diplomat 

5) Journalism and the media 

6) Higher education both in teaching and administration 

 

 

9. Name, I.D. Number, title and degree of the person in charge of the curriculum 

 

1) Ms. Barbara Ekamp 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 33370xxxx 

Lecturer 

M.A. (Sinology), Freie Universitaet Berlin, Germany, 2004 

M.A. (German Language and Literature/Germanistik, 

Philosophy, Political Science), University of Cologne, 

Germany, 1985 

2) Mr. Jonathan H. Green 

Academic Position 

Education Data 

 

Passport No. 4748xxxx 

Lecturer 

M.Ed (Cross-disciplinary), University of Southern 

Queensland, Australia, 2004 

B.A. (English; Law), University of the Witwatersrand, 

South Africa, 1994 

3) Dr. Gerald Moshammer 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. L007xxxx 

Lecturer 

Ph.D. (Philosophy), University of Vienna, Austria  

M.Phil. (Philosophy), University of Vienna, Austria,  

M.A. (Instrumental Pedagogy/Piano), University of Music 

and Performing Arts Vienna, Austria 

4) Mr. Matthew Ferguson 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. BA65xxxx 

Lecturer 

M.A. (Curriculum and Instruction), University of Victoria, 

Victoria, Canada, 2008 

B.A. (English Literature), University of Western Ontario, 

London, Canada; 2001 

5) Ms. Arpaporn Iemubon 

Academic Position 

Education Data 

ID No. 310200090xxxx  

Lecturer 

M.A. (English Language Studies and Methods), 
University of Warwick, UK 
B.A. (English) (2nd class hons.), Thammasat University, 

Thailand 
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10. Venue to conduct the study 

Mahidol University International College, Salaya Campus 

 

11. External factors to be considered in curriculum planning 

11.1 Economic situation/development 
We are preparing our students to work in a global economy at a time when global economic 

instability and social trends put a premium on graduates who are self-confident, reliable, 

fluent in English and able to think for themselves. 

11.2 Social and Cultural situation/development 
We now live in an increasingly globalized society in which graduates are commonly expected 

to be able to live and work in a variety of societies and cultural milieus and to interact with 

people from all parts of the world. In such a context, graduates must be culturally sensitive. 

 

12. The effects mentioned in no.11.1 and 11.2 on curriculumdevelopment and its 

relevance to the missions of theuniversity/institute 

12.1 Curriculum development 
Underlying the particular knowledge imparted in our various courses we must aim to produce 

students who are self-confident, reliable, fluent in English and able to think for themselves. 

12.2 Its relevance to the missions of the university/institute 
MU wants to produce knowledgeable and socially aware graduates who are able to think for 

themselves and make a positive contribution to society. 

 

13. Cooperation with other curricula of the university (if any).For example, students 

from other departments enroll in somecourses of this curriculum and vice versa. 

13.1 Course(s) offered by other faculties 
None 

13.2 Course(s) offered to other programs 
None. Except courses that students from other curricula with to take as free 

elective courses. 

13.3 Coordination 
Division Chairman will coordinate with other relevant divisions. 
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Section 2 Information of the Curriculum 
 
1. Philosophy, justification and objectives ofthe curriculum 

1.1 Philosophy 

      The Intercultural Studies Program provides an interdisciplinary and truly global 

approach to pepraring students for a world in which they need to engage and interact in 

various cultural contexts. The program aims to be innovative in its design and responsive to 

today’s rapidly changing world, while remaining faithful to the ideals of the liberal arts 

tradition, foremost of which is to promote good global citizenship by fostering cultural 

appreciation, critical thinking skills, ethical leadership, and creative problem solving. This 

major brings together diverse aspects of a humanities/ liberal arts eduction: a broad range of 

methods, perspectives and challenges are explored in the areas of language, culture, and 

economics.  In doing so, the program aims to foster the analytical and intuitive thinking 

skills, creativity, communicative facility and ethical awareness that prepare students to be 

future decision-makers and lifelong learners.  

 

All students in the Intercultural Studies major study a common set of core courses 

designed to introduce them to theories and methodology in Intercultural Studies in addition to 

new fields and subfields of various related disciplines. Depending on their interests and 

abilities, students are encouraged to decide on one of three concentrations with close 

consultation with their advisor. Regular joint symposiums with faculty and students aim to 

develop a learning community that encourages knowledge creation and the exchange of ideas 

between students and instructors in the different orientations. In their final academic year, 

they are required to conduct,in any two higher-level courses of their choice, an independent 

research project. 

 

The program,while developing competencies that are fundamental to all careers, 

will be of particular benefit to students preparing for graduate studies or further training in 

the field of humanities, such as in cultural studies, law, art, economics and politics. The 

strong interdisciplinary approach aims to widen students’ intellectual abilities and analytical 

thinking so that they are competent decision-makers operating on a global sphere. 

 

 

1.1.1 Philosophy of the Foreign Language and Culture (FLC) Concentration  

The Foreign Language and Culture concentration allows students to 

specialize in one modern language of their choice, while also studying, at the Elementary I 

and II level, a second, unrelated language from a different region. Students will also study 

core cultural courses and major electives from a diverse range of topics. Students will not 

only develop communicative competence in their chosen foreign language, but will also 

acquire knowledge about multiple cultures, ideas and literary works. In so doing, students 

will develop cultural awareness and understanding, together with the skills required to 

navigate the challenges of a diverse world. Graduates of this concentration will be, therefore, 

excellent candidates for careers in journalism, art, film, fashion, diplomacy and government, 

to name a few. For those choosing graduate studies, a broad range of subjects is open to 

them: Languages and Literature, International Relations, and Film Studies are among the 

many possibilities. 

 

 



TQF 2 

5 
 

1.1.2 Philosophy of the Critical Studies of English Language (CSEL) Concentration 

 The CSEL concentration aims to equip students to examine the history and 

circumstances of the spread of English around the world as well as the current cultural impact 

it is having. As a lingua franca and a language that enables wide access to knowledge, 

English is a medium of communication and a language of empowerment for those who can 

use it. Conversely, it is also mired in a history of domination, manipulation, and control, 

which this concentration aims to unpack and reconcile with contemporary needs. Students in 

this program will understand and learn to examine critically the various issues, uses and 

forms of English and how to adapt the language to their own practical and creative use. 

 

1.1.3 Philosophy of the Ethics, Philosophy and Economics (EPE) Concentration 

     Transcending traditional disciplinary boundaries, EPE focuses on the 

intersection between ethics, philosophy and economics, analyzing their notions such as value, 

virtue and economic action, in addition to examining rapid technological developments in a 

world where cultures increasing influence each other and intersect. Students will be equipped 

with information, methods and tools for careers and advanced degrees in law, politics, policy, 

diplomacy, journalism, and international business. 

 

1.2  Justification 

Graduates who have both the ability of analytical thinking or knowledge of the 

modern world are well prepared for any job market and for leading a satisfying and 

independent life. 

Economic development seems to have been detached from the overall political 

mission of human development. Thus, with an eye on intercultural philosophy, academia has 

to raise questions of value in order to shape awareness for alternatives to the current leading 

paradigm of corporate capitalism, particularly in light of the perpetual problems of poverty 

and injustice.  

A contemporary and thorough major in the Humanities must react to a changing 

world. A world where people, goods and ideas cross continents and borders in an ever faster 

pace.  A world where innovations and paradigm shifts in science demand the ability of life 

long learning and curiosity. A world where the understanding of different discourses, 

different histories and perspectives is vital for successfully interacting with one another and 

for creatively reacting to changes. Communication skills in a world of diverse culture are 

essential tools for peace and prosperity. However, for tolerance of diversity to be more than a 

lip service, the Humanities equally have to search for alternatives to an overly-simplified 

cultural relativism. Subsequently, art, literature and philosophy should be promoted as a 

lively symbolic discourse within and among diverse traditions and nationalities where usually 

unnoticed voices can be heard. 

 

1.3 Objectives: To produce graduates who have the characteristics, knowledge and  

skills as follows: 

1) Understand various cultural contexts and their respective histories.  Develop 

cultural sensitivity and intercultural negotiation and mediation skills. 

2) Take personal responsibility for their studies/work. Only those who work hard 

and develop an intrincic motivation can achieve success. 

3) Have an ability to think analytically and independently. The Division 

encourages students to think, not to be passive learners. 

4) Posess academic excellence. The Division aims to produce graduates with 

capacity and ability. 
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2. Plan for development and Improvement 

Plan for development/revision Strategies Indexes 

1. To maintain the high quality of 

curriculum 

- Systemic evaluation - List of evaluation’s 

committee 

- Report on curriculum 

evaluation 

2. To revise curriculum according to 

users and social and economic 

changes 

- Revise every 5 years 

- Review curriculum to match 

with international standards 

- Document of curriculum 

revision 

 

3. To develop new faculty to be a 

leader in research and a good advisor 

for students 

- New faculty seeking grants 

- Provide faculties for 

research 

- Set up mentoring system 

- Number of research grant 

(increased) 

- New equipments 

- Increased number of 

students who are advisee 

(senior project) 
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Section 3 Educational Management System, 

Curriculum Implementation and Structure 
 
1. Educational Management System 

1.1 System 

Trimester system 

1.2 Summer session 

Summer session is offered 

1.3 Credits equivalent to semester system 

One trimester credit is equal to 12/15 semester credits  

 
2. Curriculum Implementation 

2.1 Teaching schedule 

   Monday – Saturday, 8.00-20.00  

Trimester: 1
st
 Trimester :  October-January 

2
nd

 Trimester: January-April 

3
rd

  Trimester: April-July 

2.2 Qualifications of prospective students 

1) Graduate high school level or equivalent 
2) Achieve English test score: TOEFL iBT 79; IELTS  6.0;  

      SAT-I (Critical Reading and Writing)  1100  

3) Pass the MUIC Entrance Examination 

2.3 Problems that new students encounter when they startprogram 

(predictions) 

1) Some students find the amount of work demanded of them in CUD more 

than they would like. 

2) Some students find the level of English required to pass CUD courses higher 

than they are used to. 

3) Some students are not used to thinking for themselves or the high level of 

critical involvement required in many CUD courses. 

2.4 Strategies to solve problems in No.2.3 

1) Encouragement to students while they adjust to CUD ‘culture’. 

2) Strict grading standards to force the students to work hard. 

3) Creation of a strong CUD spirit 

4) Support and guidance through a strong advisor-student relationship 

 

2.5 Five-Year-Plan for recruitment and graduation of students 

Academic Year 2014 2015 2016 2017 2018 

The number of students enrolled 50 50 50 50 50 

The number of graduate students - - - 40 40 

Cumulative number 50 100 150 200 250 
 

 2.6    Budget 

Intercultural Studies Major Resident/Non-Resident  

Tuition and Fees (per 4 years): 586,800.00 Baht/766,800.00 Baht 

Tuition and Fees (per 1 year) :  146,700.00 Baht/191,700.00 Baht 

Tuition and Fees (per 1 semester) : 48,900.00 Baht/63,900.00 Baht 
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2.7 Educational system 

Classroom Mode 

2.8 Transfer of credits, courses and cross university registration(If any) 

According to Mahidol University’s and MUIC’s Regulations  

 

 

3. Curriculum and Lecturers 

3.1 Curriculum 

3.1.1 Number of credits no less than 180 Credits 

3.1.2 Curriculum Structure 

1) General Education Courses 60 Credits 

- English Communications 16 Credits 

- Natural Sciences 12 Credits 

- Humanities 12 Credits 

- Social Sciences 16 Credits 

- Health Science and Physical Education 4 Credits 

2) Major Courses 112 Credits 

- Core Courses 40 Credits 

- Elective Major Courses  

Foreign Language and Culture 72 Credits 

Critical Studies of English 72 Credits 

Ethics, Philosophy and Economics 72 Credits 

3) Free Electives 8 Credits 
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3.1.3 Course List 

 

General Education      60 credits 

English Communication 16   credits 

ICME 100 English Resources Skills 

ทักษะแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ 
0 (4-0-0) 

๐ (๔-๐-๐) 
ICCM 104 Intermediate English Communication I 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 105 Intermediate English Communication II 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 106 Intermediate English Communication III 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 111 Advanced English Communication I 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 112 Advanced English Communication II 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 202 Exploring Global Realities 

ส ารวจความเป็นจริงของโลก 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 203 Introduction to Literary Analysis 

วรรณคดีวิจารณ์ข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCM 204 Creative Writing 

ศิลปะการประพันธ์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 232 Advanced Oral Communication 

การสื่อสารด้วยวาจาระดับสูง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 342 Diverse English Speaking Cultures 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 344 Language and Culture 

ภาษากับวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 355 The Story of English 

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 461 Topics in Comparative Literature A: Poetry 

หัวข้อทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: กวีนิพนธ์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 462 Topics in Comparative Literature B: The Short Story and the Novel 

หัวข้อทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: เรื่องสั้นและนวนิยาย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 463 

 

Topics in Comparative Literature C: Drama 

หัวข้อทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: ละครเวที 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 484 

 

First and Second Language Development 

การเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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Note I: All students are required to take the first three courses (12 credits) in the General 

Education requirement for English (ICCM 104, ICCM 105, ICCM 106) in order without 

interruption beginning in their first trimester of enrollment. Students may then select any 

200+ level English courses to complete their final 4 credits. 

Note II: Based on their achievement on the essay portion of the MUIC entrance exam,  

some students may be required to successfully complete ICME 100-English Resource Skills, 

a non-credit course, before moving on to ICCM 104. 

Note III: Based on their achievement on the essay portion of the MUIC entrance exam, 

some students may be placed into the ‘Advanced Track’ for their General Education 

requirement in English. These students will be required to complete only 12 credits in 

English: ICCM 111 and ICCM 112 in order, and finally, any 200+level English courses. 

 

 

Natural Sciences 12   credits  

* indicates compulsory courses 

** indicates one of the two courses needs to taken as an additional compulsory course 

ICNS 015 Refresher Mathematics 

คณิตศาสตร์ทบทวน 
0 (4-0-0) 

๐ (๔-๐-๐) 
ICNS 100 Intensive Mathematics 

คณิตศาสตร์เร่งรัด 
0 (4-0-0) 

๐ (๔-๐-๐) 
ICNS 101 Introduction to Mathematics* 

คณิตศาสตร์ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 111 Fundamental Biology** 

ชีววิทยาขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 112 Integrated Biology 

ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 114 The Science of the Human Body 

วิทยาศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 115 Hominid Evolution and Primate Society 

วิวัฒนาการของมนุษย์วานรกับสังคมของคนและลิง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 116 Mushrooms, Molds and Mankind 

เห็ด รา และมนุษยชาติ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 117 Plants, People, and Society 

พืช มนุษย์ และสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 121 Fundamental Chemistry 

เคมีขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 122 Principles of Chemistry 

หลักเคมี 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 131 Fundamental Physics 

ฟิสิกส์ขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 132 Principles of Physics 

หลักฟิสิกส์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICNS 133 Introduction to Astronomy 

ดาราศาสตร์ขั้นแนะน า 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 141 Computer Essentials 

องค์ประกอบส าคัญของคอมพิวเตอร์ 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 142 Introduction to Internet Technology 

เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตขั้นแนะน า 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 143 Fundamental of Computer Science 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 152 Southeast Asian Ecology 

นิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 153 Ecosystems and Natural Resources 

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 154 Science, Technology and Environment 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 161 General Geology 

ธรณีวิทยาทั่วไป 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 171 The Scientific Approach and Society** 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับสังคม 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 211 The Science of Food 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 212 Essentials of the Food Industry 

องค์ประกอบส าคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 255 Essentials of Marine Life 

องค์ประกอบส าคัญของสัตว์ทะเล 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
ICNS 256 Sustainable Development 

การพัฒนาแบบยั่งยืน 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICNS 257 Environmental Issues: Past, Present and Future 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
Note I : Computer Engineering, Computer Science and Information Systems students are not 

allowed to take ICNS 141, ICNS 142 and ICNS 143 as a natural sciences course or 

as a free elective course. 

Note II: Based on their achievement on the Mathematics portion of the MUIC entrance 

exam, some students may be required to successfully complete ICNS 015 Refresher 

Mathematics and/or ICNS 100 Intensive Mathematics, non-credit courses, before 

moving on to ICNS 101, ICNS 102and ICNS 103. 

Note III:- ICNS 101 Introduction to Mathematics is a Mandatory Course for Social Science 

and Intercultural Studies and Languages students. 

 - ICNS 102 Principles of Mathematics is a Mandatory Course for Computer 

Engineering, Computer Science, Food Science and    

                  Technology and Nursing Science students. 

 - ICNS 103 Fundamental Mathematics is a Mandatory Course for all   

               Business Administration and International Hospitality Management students. 
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 - ICNS 104 Fundamental Statisticsis a Mandatory Course for all   

               Business Administration and International Hospitality Management students. 

    - ICNS 105 Basic Mathematicsis a Mandatory Course for Fine and Applied    

               Arts students. 

Note IIII:ICNS 211 The Science of Food is a Mandatory Course for Food Science and  

                  Technology students. 

 

 

Humanities 12 credits  

* indicates compulsory courses 

** indicates one of the two courses needs to taken as an additional compulsory course 

*** students in the EPE concentration must NOT take these two courses as part 

of their Humanities requirement courses 

ICID 100 Freshman Seminar* 

สัมมนานักศึกษาใหม่ 
0 (0-1-0) 

๐ (๐-๑-๐) 
ICHM 101 Introduction to Philosophy** 

ปรัชญาขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 103 Introduction to Logic* 

ตรรกศาสตร์ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 105 Music Appreciation 

ดนตรีวิจักษ์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 106 Moral and Ethical Studies** 

ศีลธรรมและจริยศาสตร์ศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 107 Introduction to Asian Philosophy 

ปรัชญาเอเชียขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 140 Elementary Art Theory 

ทฤษฎีศิลปะเบื้องต้น 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 141 Art Appreciation I 

ศิลปะวิจักษ์ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 142 Art Appreciation II 

ศิลปะวิจักษ์ ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 143 Introduction to Photography 

การถ่ายภาพขั้นแนะน า 
4 (2-4-6) 

๔ (๒-๔-๖) 
ICHM 144 Intermediate Photography 

การถ่ายภาพระดับกลาง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 202 Intermediate Logic 

ตรรกศาสตร์ระดับกลาง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 205 Politics and Ethics *** 

การเมืองและจริยศาสตร์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 206 Ethics and Technology 

จริยศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICHM 212 The Enlightenment in European Literature 

การรู้แจ้งในวรรณกรรมยุโรป 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 213 Elements of Knowledge Representation *** 

ส่วนประกอบของการน าเสนอความรู้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 218 Film Studies 

ภาพยนตร์ศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 223 Thai Arts 

ศิลปะไทย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 225 The Western Classical Ideal 

ศิลปวิทยาการตะวันตกยุคเริ่มต้น 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 241 Introduction to Drawing 

การวาดภาพขั้นแนะน า 
4 (2-4-6) 

๔ (๒-๔-๖) 
ICHM 242 Intermediate Drawing 

การวาดภาพระดับกลาง 
4 (2-4-6) 

๔ (๒-๔-๖) 
Note I:   All students must take ICID 100 Freshman Seminar, non-credit course.   

Note II: All Intercultural Studies students can take any other Humanities course apart from 

their TWO compulsory Humanities courses. These students must take ICHM 103 

and take either ICHM 101 or ICHM 106.   

Note III: All non-FAA students must take at least ONE of the six available compulsory 

Humanities courses: ICHM 101, ICHM 103, ICHM 106, ICHM 107, ICHM 140, or 

ICHM 225.  

 These students must then either follow the ‘culture track’, taking any               

2 additional Humanities courses, or follow the ‘language track’,                

taking sequential (Elementary 1 and Elementary 2, or Elementary 2 and 

Elementary 3) courses in any one of the foreign language programs. 

Note IV: International Business students must follow their compulsory Humanities course by 

following the ‘language track’, described in the preceding paragraph. 

Note V: International Hospitality Management students must follow their compulsory 

Humanities course by following the ‘culture track’, described in the preceding 

paragraph. 

Note VI: EMP students must take 4 Humanities courses to fulfill their General Education 

requirement, but they do not have any compulsory Humanities courses. It is 

recommended that they should take these three following courses: ICHM 105, 

ICHM 142, and ICHM 143. 

Note VII: Communication Design students must take 3 Humanities courses to fulfill their   

     General Education requirement, but they do not have any compulsory Humanities 

     courses. It is recommended that they should take these three following courses:     

                ICHM 105, ICHM 142, and ICHM 143.   

Note VIII: Computer Engineering, Computer Science and Food Science and Technology 

students must take at least ONE of the six available compulsory Humanities 

courses: ICHM 101, ICHM 103, ICHM 106, ICHM 107, ICHM 140, or ICHM 225. 
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Social Sciences 16 credits  (* indicates compulsory courses) 

ICSS 112 Introduction to Psychology 

จิตวิทยาขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 113 Introduction to Sociology 

สังคมวิทยาขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 114 Introduction to Economics 

เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 115 Introduction to Physical Anthropology 

มานุษยวิทยากายภาพขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 116 Introduction to Political Science 

รัฐศาสตร์ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 117 Introduction to Social Anthropology 

มานุษยวิทยาสังคมข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 118 Introduction to Mass Communications 

การสื่อสารมวลชนขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 119 Introduction to International Studies 

การศึกษาระหว่างประเทศข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 121 Southeast Asian Studies 

เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 133 Introduction to European History 

ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 135 Introduction to Human Geography 

ภูมิศาสตร์มนุษย์ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 136 Religious Experience and Traditions 

ประสบการณ์และประเพณีทางศาสนา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 137 Introduction to Archaeology 

โบราณคดีข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 139 Tourism Geography 

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 202 Social Institutions 

สถาบันทางสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 203 Globalization and the Modern World 

โลกาภิวัตน์และโลกสมัยใหม่ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 204 World History A (c. 1400-1763) 

ประวัติศาสตร์โลก ก (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๔๐๐ - ๑๗๖๓) 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 205 World History B (c. 1763-1914) 

ประวัติศาสตร์โลก ข (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๖๓ – ๑๙๑๔) 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 206 World History C (c. 1914-1945) 

ประวัติศาสตร์โลก ค (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๑๔ – ๑๙๔๕) 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICSS 207 World History D (c. 1945-2000) 

ประวัติศาสตร์โลก ง (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๕ – ๒๐๐๐) 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 211 Regional Geography of Southeast Asia 

ภูมิศาสตร์เชิงภูมิภาคของเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 212 History of Southeast Asia in the Modern Period 

ประวัติศาสตร์ของเอเชียอาคเนย์ในยุคปัจจุบัน 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 213 Southeast Asian Political Systems 

ระบบการเมืองในเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 214 Southeast Asian Women 

สตรีในเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 215 Southeast Asian Religious and Cultural Traditions 

ศาสนา และประเพณีทางวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 216 Introduction to the Economics of Southeast Asia 

เศรษฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 222 Thai History 

ประวัติศาสตร์ไทย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 231 The History of East Asia in the Modern Age 

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกในยุคปัจจุบัน 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 232 Introduction to the Civilizations of East Asia I 

อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๑ ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 233 Introduction to the Civilizations of East Asia II 

อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๒ ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 234 The History and Culture of South Asia up to c.1500 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียใต้จนถึงปี ค.ศ. ๑๕๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 235 The History and Culture of South Asia since c.1500* 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๕๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 237 Introduction to Australasian History since 1770 

หมู่เกาะออสตราเลเชีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๗๐ ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 238 Africa since 1800 

ทวีปแอฟริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 239 The Middle East Since 1800 

ตะวันออกกลางตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 241 Latin America since 1800 

ลาตินอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 243 North America History c. 1763-1900 

อเมริกาเหนือ ช่วงปี ค.ศ. ๑๗๖๓ – ๑๙๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 244 North America History since 1900 

อเมริกาเหนือตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICSS 246 Europe History since 1945* 

ยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 247 The European Union 

สหภาพยุโรป 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 250 Introduction to History and Systems of Psychology 

ประวัติศาสตร์และระบบจิตวิทยาขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 251 Developmental Psychology I 

จิตวิทยาพัฒนาการ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 252 Developmental Psychology II 

จิตวิทยาพัฒนาการ ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 253 Social Psychology 

จิตวิทยาสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 254 Psychological Approaches to Personality 

แนวทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 255 Abnormal Psychology 

จิตวิทยาอปกติ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 256 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 257 Introduction to Educational Psychology 

จิตวิทยาทางการศึกษาขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 258 Introduction to Cross-Cultural Psychology 

จิตวิทยาวัฒนธรรมเปรียบเทียบขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 259 Russia and the Soviet Union up to 1825 

รัสเซียและสหภาพโซเวียต จนถึงปี ค.ศ. ๑๘๒๕ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 260 Russia and the Soviet Union Since 1825 

รัสเซียและสหภาพโซเวียต ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๒๕ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 271 An Introduction to International Relations 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 272 An Introduction to Comparative Political Systems 

ระบบการเมืองเปรียบเทียบขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 303 The Early History of Southeast Asia 

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 307 A Historical Introduction to the World Economy 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 311 Introduction to International Politics in Southeast Asia 

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 312 Introduction to Ethnicity and Nationalism in Southeast Asia 

ชาติพันธุ์และลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICSS 315 Thai Economic History 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 317 Introduction to Poverty and Rural Development in Southeast Asia 

ความยากจนและการพัฒนาชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 332 Introduction to Human Rights 

สิทธิมนุษยชนขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 334 Economic Problem in Southeast Asia 

ปัญหาทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 335 SEA Arts I 

ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 337 Introduction to Southeast Asian Dance and Theater 

การเต้นร าและการละครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 352 Topics in Social Psychology: Prosocial and Antisocial Behaviour 

หัวข้อทางจิตวิทยาสังคม: พฤติกรรมที่สนับสนุนและต่อต้านสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 355 Drug Use and Behavior 

การใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 361 Economic Geography 

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 362 Introduction to Global Resources 

ทรัพยากรโลกขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 363 Introduction to Population and Migration Issues 

ประชากรและการย้ายถิ่นในโลกปัจจุบันขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 374 Introduction to International Organization 

องค์การระหว่างประเทศข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 375 Introduction to Democracy as a Political System 

ระบบการเมืองประชาธิปไตยขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 382 Introduction to Global Media and Social Change 

สื่อชนิดต่างๆ ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ันแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
Note I  : All BBA (Business Economic, Finance, Information System, International Business, 

and Marketing) students are not allowed to take ICSS 114 Introduction to 

Economics as a social science course or as a free elective course.  

Note II: ICSS 114 is a mandatory course for International Hospitality Management students. 
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Health Science and Physical Education 4 credits 

ICHE 101 Health Education 

สุขศึกษา 
2 (2-0-4) 

๒ (๒-๐-๔) 
ICPE 101 Physical Education: Badminton 

พลศึกษา: แบดมินตัน 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 102 Physical Education: Basketball 

พลศึกษา: บาสเก็ตบอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 103 Physical Education: Golf 

พลศึกษา: กอล์ฟ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 105 Physical Education: Swimming 

พลศึกษา: ว่ายน้ า 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 106 Physical Education: Tennis 

พลศึกษา: เทนนิส 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE107 Physical Education: Volleyball 

พลศึกษา: วอลเลย์บอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 109 Physical Education: Social Dance 

พลศึกษา: ลีลาศ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 113 Physical Education: Modern Dance 

พลศึกษา: นาฏศิลป์สมัยใหม่ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 115 Self Defense 

วิชาป้องกันตัว 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 117 Physical Education: Mind and Body 

พลศึกษา: โยคะ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 118 Physical Education: American Flag Football 

พลศึกษา: แฟลกฟุตบอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 121 Physical Education: Soccer 

พลศึกษา: ฟุตบอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 123 Physical Education: Cycling 

พลศึกษา: ขี่จักรยาน 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
ICPE 124 Selected Topics in Sports 

หัวข้อคัดสรรทางกีฬา 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
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Major Courses      112 credits 

 

Core Courses     40 credits 

ICCU 201 Society, Politics and Economics in Contemporary Asia 
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในเอเชียร่วมสมัย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 202 Introduction to Eastern and Western Art 

บทน าสู่งานศิลปะตะวันออกและตะวันตก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 203 Introduction to Value Studies 

บทน าสู่การศึกษาคุณค่า 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 204 History of Ideas I 

ประวัติศาสตร์มโนคติ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 205 History of Ideas II 

ประวัติศาสตร์มโนคติ ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 206 Ethics and Media 

จรรยาบรรณและสื่อ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 250 Introduction to Linguistics 

ภาษาศาสตร์ขั้นแนะน า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSO 283 International Cultural Studies 

วัฒนธรรมสากลศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSO 348 Society, Politics and Economics in Contemporary Europe 

สังคม การเมืองและเศรษฐกิจยุโรปในปัจจุบัน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICSS 221 Thai Society and Thai Culture 

สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

Major Elective Courses 

 

 Foreign Language and Culture Concentration 72 credits  

(* indicates compulsory courses) 

ICCU 301 Introduction to Women and Gender* 

บทน าของผู้หญิงและการศึกษาตัวตนทางเพศ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 302 Literature and Poetry inWestern Culture* 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันตก 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 303 Literature and Poetry in Eastern Culture* 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันออก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 304 The Origin of Language and Culture* 

จุดเริ่มต้นของภาษาและวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 311 Recurrent Topics in German Literature 

ประเด็นหลักของวรรณกรรมเยอรมัน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICCU 312 Recurrent Topics in French Language 

ประเด็นหลักของวรรณกรรมฝรั่งเศส 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 313 Contemporary Chinese Literature 

วรรณกรรมจีนร่วมสมัย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 314 Contemporary Japanese Literature 

วรรณกรรมญี่ปุ่นร่วมสมัย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 315 Literature in Spain 

วรรณกรรมสเปน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 316 Spanish American Literature 

วรรณกรรมสเปน-อเมริกัน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 317 Comparative Literature and Civilization 

การเปรียบเทียบงานเขียนและอารยธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 350 

 

Independent Project in Humanities and Languages 

โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

 Foreign Language and Culture Concentration – German Language 

ICML 101 Elementary German I 

ภาษาเยอรมันระดับต้น ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 102 Elementary German II 

ภาษาเยอรมันระดับต้น ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 103 Elementary German III 

ภาษาเยอรมันระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 211 Pre-Intermediate German I 

ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 212 Pre-Intermediate German II 

ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 213 Pre-Intermediate German III 

ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 311 Intermediate German I 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 312 Intermediate German II 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 313 Intermediate German III 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLG 340 German for Business 

ภาษาเยอรมันส าหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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 Foreign Language and Culture Concentration – French Language  

ICML 121 Elementary French I 

ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 122 Elementary French II 

ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 123 Elementary French III 

ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 211 Pre-Intermediate French I 

ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 212 Pre-Intermediate French II 

ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 213 Pre-Intermediate French III 

ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 311 Intermediate French I 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 312 Intermediate French II 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 313 Intermediate French III 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLF 340 French for Business 

ภาษาฝรั่งเศสส าหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

 Foreign Language and Culture Concentration – Spanish Language 

ICML 141 Elementary Spanish I 

ภาษาสเปนระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 142 Elementary Spanish II 

ภาษาสเปนระดับต้น ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 143 Elementary Spanish III 

ภาษาสเปนระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLS 211 Pre-Intermediate Spanish I 

ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLS 212 Pre-Intermediate Spanish II 

ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLS 213 Pre-Intermediate Spanish III 

ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLS 311 Intermediate Spanish I 

ภาษาสเปนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICLS 312 Intermediate Spanish II 

ภาษาสเปนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLS 313 Intermediate Spanish III 

ภาษาสเปนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLS 340 Spanish for Business 

ภาษาสเปนส าหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

 Foreign Language and Culture Concentration – Japanese Language 

ICML 111 Elementary Japanese I 

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 112 Elementary Japanese II 

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 113 Elementary Japanese III 

ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 211 Pre-Intermediate Japanese I 

ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 212 Pre-Intermediate Japanese II 

ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 213 Pre-Intermediate Japanese III 

ภาษาญี่ปุ่นก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 311 Intermediate Japanese  I 

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 312 Intermediate Japanese  II 

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 313 Intermediate Japanese III 

ภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLJ 340 Japanese for Business 

ภาษาญี่ปุ่นส าหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

 Foreign Language and Culture Concentration – Chinese Language  

ICML 131 Elementary Chinese I 

ภาษาจีนระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 132 Elementary Chinese II 

ภาษาจีนระดับต้น ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICML 133 Elementary Chinese III 

ภาษาจีนระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLC 211 Pre-Intermediate Chinese I 

ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICLC 212 Pre-Intermediate Chinese II 

ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLC 213 Pre-Intermediate Chinese  III 

ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLC 311 Intermediate Chinese I 

ภาษาจีนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLC 312 Intermediate Chinese  II 

ภาษาจีนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLC 313 Intermediate Chinese III 

ภาษาจีนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICLC 340 Chinese for Business 

ภาษาจีนส าหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

 Critical Studies of English       72 credits 

(* indicates compulsory courses)  

ICCU 301 Introduction to Women and Gender* 

บทน าของผู้หญิงและการศึกษาตัวตนทางเพศ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 302 Literature and Poetry in Western Culture* 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันตก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 303 Literature and Poetry in Eastern Culture* 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันออก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 304 The Origin of Language and Culture* 

จุดเริ่มต้นของภาษาและวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 317 Comparative Literature and Civilization 

การเปรียบเทียบงานเขียนและอารยธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 320 Introduction to Literary Criticism 

การวิจารณ์วรรณกรรมเบื้องต้น 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 321 Diasporic Literature 

วรรณกรรมของผู้ไร้ถิ่น 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 322 Literature Topics in Religion, Culture and Gender 

ประเด็นส าคัญของวรรณกรรมในแง่ของศาสนา วัฒนธรรม และตัวตนทางเพศ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 323 Language, Power and Culture 

ภาษา อิทธิพลและวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 325 Popular Culture 

วัฒนธรรมสมัยนิยม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 326 Research Writing 

ทักษะการเขียนค้นคว้า 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICCU 327 Creative Non-Fiction 

การเขียนวรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติอย่างสร้างสรรค์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 328 Language in Society 

ภาษาในสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 350 Independent Project in Humanties and Languages 

โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 232 Advanced Oral Communication 

การสื่อสารด้วยวาจาขั้นสูง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 265 Literature into Film 

จากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 342 Diverse English Speaking Cultures 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICEG 355 The Story of English 

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 

 

 

 Ethics, Philosophy and Economics Concentration  72 credits 

(* indicates compulsory courses) 

ICBE 346 Public Economics 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 305 Judgment and Decision Making* 

การพิจารณาและการตัดสินใจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 330 Minds and Machines 

ความนึกคิดและเครื่องจักรกล 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 331 Applied Ethics I: Business Ethics – more than CSR? 

จรรยาบรรณประยุกต์ ๑ : จรรยาบรรณทางธุรกิจ มากกว่า CSR หรือไม่ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 332 Applied Ethics II: Development and Environment 

จรรยาบรรณประยุกต์ ๒: การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 333 Intercultural Philosophy 

ปรัชญาวัฒนธรรมนานาชาติ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 334 Buddhism and the Public Sphere 

ศาสนาพุทธและปริมณฑลสาธารณะ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 335 From Modernism to Postmodernism 

จากความคิดสมัยใหม่ถึงความคิดหลังสมัยใหม่ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 336 Foundation of Behavioral Economics 

รากฐานของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICCU 350 

 

Independent Project in Humanities and Languages 

โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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ICHM 205 Politics and Ethics* 

การเมืองและจริยศาสตร์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICHM 213 Elements of Knowledge Representation 

ส่วนประกอบของการน าเสนอความรู้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICMB 203 Microeconomics* 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICMB 204 Macroeconomics* 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
ICMI 457 International Business Negotiations 

การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
Note: 

 Students in this major can tailor their studies according to their talent and interest. 

They should determine their concentration in consultation with a faculty advisor.   

 

 Electives can be chosen from any approved higher-level Intercultural Studies courses.  

 
I. Program Specification 

 

 Students in this major can tailor their studies according to their abilities and interests. 

They should determine their concentration in close consultation with a faculty advisor. 

  

Electives can be chosen from any approved higher-level Intercultural Studies courses.  

 

 A. Foreign Language and Culture (FLC) Concentration 

  

For the practical reason of developing language competence, students who choose to 

study one language in depth need to take all ten language courses in progression, 

commencing in their first trimester of study. (Please note that only complete beginners or 

students with maximum level of A 1/ Level 3/N 5 level language skills in their chosen 

language are admitted to the Foreign Language and Culture Concentration). In addition, these 

students are required to take Elementary I- and II-level courses of a different regional 

language, and at least one additional course from the Foreign Language and Culture focus.  

 

Other than these specific requirements, FLC students are free to choose their 

remaining courses from any concentration. Students in this concentration would qualify for    

a B.A. Intercultural Studies (Foreign Language and Culture). 

 

An external evaluation of their respective language proficiency through                       

an independent evaluation body (Goethe Institute, Alliance Française, DELF-Institute, 

Hanban, Japanese Institute) is required for students in the Foreign Language and Culture 

concentration. A passing grade of the respective language proficiency test (German, Spanish 

and French B 1 level, Japanese N 4 level and for Chinese HSK level 4) is necessary for 

graduating with a B.A. Intercultural Studies (Foreign Language and Culture). 
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 B. Other Concentrations:  

  Critical Studies of English (CSEL);  

  Ethics, Philosophy and Economics (EPE), 

   or No Concentration 

 

Students who do not choose the FLC concentration may take at least 9 of                

their elective concentration courses, including the 4 compulsory courses of the respective 

concentration, from either the Critical Studies of English (CSEL) or Ethics, Philosophy and 

Economics (EPE) concentrations. These students would qualify for a B.A. in Intercultural 

Studies (CSEL) or else a B.A. in Intercultural Studies (EPE).  

 

Students who choose not to pursue any particular concentration are expected to take 

six elective major courses from each of the Foreign Language and Culture, CSEL and EPE 

concentrations, each including any four compulsory courses. 

 

 All students of Intercultural Studies are required to complete their final project and 

written presentation in their last academic year in any two higher-level courses (including 

ICCU 350 Independent Project in Humanities and Languages). The Intercultural Studies 

advisors will assist students in developing the final project in conjunction with the lecturers 

of the respective chosen courses. 
 

 

Note: Other Approved Courses. 

1. Approved Courses from Other Majors (with approval of Program Director) 

 

Free Elective Courses    8 credits 

Students can take any courses offered by Mahidol University as a free elective 

course with approval from the advisor. 
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3.2.1 Study plan 

 

Foreign Language and Culture Concentration 

 

Year 1 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCM 104 Intermediate English Communication I 4 (4-0-8) 

ICNS 101 Introduction to Mathematics  

(Natural Science 1) 

4 (4-0-8) 

ICID 100 Freshman Seminar 0 (0-1-0) 

ICNS --- Natural Science (2) 4 (4-0-8) 

ICML 131 Elementary Chinese I (Major Elective 1) 4 (4-0-8) 

ICPE --- Health Science and Physical Education (1) 1 (0-3-1) 

 Total 17 (16-4-33) 

 

Trimester 2 

  

ICCM 105 Intermediate English Communication II 4 (4-0-8) 

ICNS --- Natural Science (3) 4 (4-0-8) 

ICSS 235 The History and Culture of South Asia 

since c.1500 (Social Science 1) 

4 (4-0-8) 

ICML  132 Elementary Chinese II (Major Elective 2) 4 (4-0-8) 

ICHE 101 Health Education  

(Health Science and Physical Education 2) 

2 (2-0-4) 

 Total 18 (18-0-36) 

 

Trimester 3  

  

ICCM 106 Intermediate English Communication III 4 (4-0-8) 

ICHM 103 Introduction to Logic (Humanities 1) 4 (4-0-8) 

ICSS 346 Europe America History since 1945 

(Social Science 2) 

4 (4-0-8) 

ICML 133 Elementary Chinese III (Major Elective 3)  4 (4-0-8) 

ICPE --- Health Science and Physical Education (3) 1 (0-3-1) 

 Total 17 (16-3-33) 
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Year 2 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

IC-- --- English Course  IV 4 (4-0-8) 

ICLC 211 Pre-Intermediate Chinese I  

(Major Elective 4) 

4 (4-0-8) 

ICHM 101/106 Humanities (2)  4 (4-0-8) 

ICSS --- Social Science (3) 4 (4-0-8) 

 Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 2  

  

ICEG 250 Introduction to Linguistics (Core 1) 4 (4-0-8) 

ICSS 221 Thai Society and Thai Culture (Core 2) 4 (4-0-8) 

ICLC 212 Pre-Intermediate Chinese II  

(Major Elective 5) 

4 (4-0-8) 

ICSS  205 World History B (c.1763 – 1914)  

(Social Science 4) 

4 (4-0-8) 

 Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 3 

  

ICHM --- Humanities (3) 4 (4-0-8) 

ICLC 213 Pre-Intermediate Chinese III 

(Major Elective 6) 

4 (4-0-8) 

ICCU 201 Society, Politics and Economics in 

Contemporary Asia (Core 3) 

4 (4-0-8) 

 Total 12 (12-0-24) 
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Year 3 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCU 202 Introduction to Eastern and Western Art 

(Core 4)  

4 (4-0-8) 

ICSO  348 Society, Politics and Economics in 

Contemporary Europe (Core 5) 

4 (4-0-8) 

ICLG 311 Intermediate Chinese I (Major Elective 7) 4 (4-0-8) 

ICCU 203 Introduction to Value Studies (Core 6) 4 (4-0-8) 

 Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 2  

  

ICCU 206 Ethics and Media (Core 7) 4 (4-0-8) 

ICLG 312 Intermediate Chinese II (Major Elective 8) 4 (4-0-8) 

ICML 122 Elementary French I (Major Elective 9) 4 (4-0-8) 

ICCU 204 History of Ideas I (Core 8) 4 (4-0-8) 

 Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 3  

  

ICCU 205 History of Ideas II (Core 9) 4 (4-0-8) 

ICSO 283 International Cultural Studies (Core 10) 4 (4-0-8) 

ICML 123 Elementary French II (Major Elective 10) 4 (4-0-8) 

 Total 12 (12-0-24) 

 

Summer Course (optional)  

ICLG 313 Intermediate Chinese III  

(Major Elective 11) 

4 (4-0-8) 

  Total 4 (4-0-8) 
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Year 4 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICLC 340 Chinese for Business (Major Elective 12) 4 (4-0-8) 

ICCU 301 Introduction to Women and Gender 

(Major Elective 13) 

4 (4-0-8) 

ICCU 302 Literature and Poetry in Western 

Literature (Major Elective 14) 

4 (4-0-8) 

ICCU 304 The Origin of Language and Culture 

(Major Elective 15) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

Trimester 2  

  

 

ICCU 303 Literature and Poetry in Eastern Culture 

(Major Elective 16) 

4 (4-0-8) 

ICCU  350 Independent Project in Humanities and 

Languages (Major Elective 17) 

4 (4-0-8) 

ICCU 313 Contemporary Chinese Literature 

(Major Elective 18) 

4 (4-0-8) 

  Total 12 (12-0-24) 

 

Trimester 3    

IC-- --- Free Elective (1) 4 (4-0-8) 

IC-- --- Free Elective (2) 4 (4-0-8) 

  Total 8 (8-0-16) 
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Critical Studies of English Concentration 

 

 

Year 1 

 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCM 104 Intermediate English Communication  I 4 (4-0-8) 

ICNS 101 Introduction to Mathematics  

(Natural Science 1) 

4 (4-0-8) 

ICID 100 Freshman Seminar 0 (0-1-0) 

ICNS --- Natural Science (2) 4 (4-0-8) 

ICPE --- Health Science and Physical Education (1) 1 (0-3-1) 

  Total 13 (12-4-25) 

 

Trimester 2 

  

ICCM 105 Intermediate English Communication II 4 (4-0-8) 

ICNS --- Natural Science (3) 4 (4-0-8) 

ICSS 235 The History and Culture of South Asia 

since c.1500 (Social Science 1) 

4 (4-0-8) 

ICHE 101 Health Education  

(Health Science and Physical Education 2) 

2 (2-0-4) 

  Total 14 (14-0-28) 

 

Trimester 3  

  

ICCM 106 Intermediate English Communication III 4 (4-0-8) 

ICHM 103 Introduction to Logic (Humanities 1) 4 (4-0-8) 

ICSS 246 Europe History since 1945  

(Social Science 2) 

4 (4-0-8) 

ICML 131 Elementary Chinese I (Major Elective 1) 4 (4-0-8) 

ICPE --- Health Science and Physical Education (3) 1 (0-3-1) 

  Total 17 (16-3-33) 
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Year 2 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

IC-- --- English Course IV 4 (4-0-8) 

ICHM 101/106 Humanities (2)  4 (4-0-8) 

ICSS  --- Social Science (3) 4 (4-0-8) 

  Total 12 (12-0-24) 

 

Trimester 2  

  

ICEG 250 Introduction to Linguistics (Core 1) 4 (4-0-8) 

ICSS 221 Thai Society and Thai Culture (Core 2) 4 (4-0-8) 

ICCU 202 Introduction to Eastern and Western Art 

(Core 3)  

4 (4-0-8) 

ICSS  205 World History B (c.1763 – 1914)  

(Social Science 4) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

Trimester 3 

 

 

 

ICHM --- Humanities (3) 4 (4-0-8) 

ICCU 201 Society, Politics and Economics in 

Contemporary Asia (Core 4) 

4 (4-0-8) 

ICSO 348 Society, Politics and Economics in 

Contemporary Europe (Core 5) 

4 (4-0-8) 

ICCU  206 Ethics and Media (Core 6) 4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 
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Year 3 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCU  203 Introduction to Value Studies (Core 7) 4 (4-0-8) 

ICCU  204 History of Ideas I (Core 8) 4 (4-0-8) 

ICSO 283 International Cultural Studies (Core 9) 4 (4-0-8) 

IC--- --- Free Elective I 4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 2  

  

ICCU 205 History of Ideas II (Core 10) 4 (4-0-8) 

ICCU 301 Introduction to Women and Gender 

(Major Elective 2) 

4 (4-0-8) 

ICCU 303 Literature and Poetry in Eastern Culture 

(Major Elective 3) 

4 (4-0-8) 

  Total 12 (12-0-24) 

 

Trimester 3  

  

ICCU 302 Literature and Poetry in Western Culture 

(Major Elective 4) 

4 (4-0-8) 

ICCU 304 The Origin of Language and Culture 

(Major Elective 5) 

4 (4-0-8) 

ICCU 320 Introduction to Literary Criticism  

(Major Elective 6) 

4 (4-0-8) 

ICEG 265 Literature into Film (Major Elective 7) 4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Summer Course (optional)  

ICML 132 Elementary Chinese II 

(Major Elective 8) 

4 (4-0-8) 

  Total 4 (4-0-8) 
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Year 4 

 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCU 323 Language, Power and Culture  

(Major Elective 9) 

4 (4-0-8) 

ICCU 325 Popular Culture (Major Elective 10) 4 (4-0-8) 

ICCU 327 Creative Non-Fiction (Major Elective 11) 4 (4-0-8) 

ICEG 232 Advanced Oral Communication  

(Major Elective 12) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 2  

  

 

ICCU 326 Research Writing (Major Elective 13) 4 (4-0-8) 

IC-- --- Free Elective (2) 4 (4-0-8) 

ICCU 334 Buddhism and the Public Sphere  

(Major Elective 14) 

4 (4-0-8) 

ICCU 313 Contemporary Chinese Literature  

(Major Elective 15) 

Total 

4 (4-0-8) 

 

16 (16-0-32) 

 

Trimester 3  

  

IC-- --- Major Elective (16) 4 (4-0-8) 

IC-- --- Major Elective (17) 4 (4-0-8) 

ICCU 350 Independent Project in Humanities and 

Languages (Major Elective 18) 

4 (4-0-8) 

Total                 12 (12-0-24) 
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    Ethics, Philosophy and Economics Concentration 

 

Year 1 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCM 104 Intermediate English Communication  I 4 (4-0-8) 

ICNS 101 Introduction to Mathematics  

(Natural Science 1) 

4 (4-0-8) 

ICID 100 Freshman Seminar 0 (0-1-0) 

ICNS --- Natural Science (2) 4 (4-0-8) 

ICPE --- Health Science and Physical Education (1) 1 (0-3-1) 

  Total 13 (12-4-25) 

 

Trimester 2 

  

ICCM 105 Intermediate English Communication II 4 (4-0-8) 

ICNS --- Natural Science (3) 4 (4-0-8) 

ICSS 235 The History and Culture of South Asia 

since c.1500 (Social Science 1) 

4 (4-0-8) 

ICSS --- Social Science (2) 4 (4-0-8) 

ICHE 101 Health Education  

(Health Science and Physical Education 2) 

2 (2-0-4) 

  Total 18 (18-0-36) 

 

Trimester 3  

  

ICCM 106 Intermediate English Communication III 4 (4-0-8) 

ICHM 103 Introduction to Logic (Humanities 1) 4 (4-0-8) 

ICSS 246 Europe History since 1945  

(Social Science 3) 

4 (4-0-8) 

ICHM --- Humanites (2) 4 (4-0-8) 

ICPE --- Health Science and Physical Education (3) 1 (0-3-1) 

  Total 17 (16-3-33) 
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Year 2 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

IC-- --- English Course  IV 4 (4-0-8) 

ICHM --- Humanities (3) 4 (4-0-8) 

ICSS --- Social Science (4) 4 (4-0-8) 

ICEG 250 Introduction to Linguistics (Core 1) 4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 2  

  

ICCU 203 Introduction to Value Studies (Core 2) 4 (4-0-8) 

ICSS 221 Thai Society and Thai Culture (Core 3) 4 (4-0-8) 

ICCU  206 Ethics and Media (Core 4)  4 (4-0-8) 

ICCU 202 Introduction to Eastern and Western Art 

(Core 5) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

Trimester 3 

 

 

 

ICSO 283 International Cultural Studies (Core 6) 4 (4-0-8) 

ICCU  204 History of Ideas I (Core 7) 4 (4-0-8) 

ICSO 348 Society, Politics and Economics in 

Contemporary Europe (Core 8) 

4 (4-0-8) 

ICCU  201 Society, Politics and Economics in 

Contemporary Asia (Core 9) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 
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Year 3 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCU  205 History of Ideas II (Core 10)  4 (4-0-8) 

ICMB 204 Macroeconomics (Major Elective 1) 4 (4-0-8) 

ICHM  205 Politics and Ethics (Major Elective 2) 4 (4-0-8) 

ICCU  305 Judgment and Decision Making  

(Major Elective 3) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

Trimester 2  

  

ICMB 203 Microeconomics (Major Elective 4) 4 (4-0-8) 

ICCU 333 Intercultural Philosophy  

(Major Elective 5) 

4 (4-0-8) 

ICCU 335 From Modernism to Postmodernism 

(Major Elective 6) 

4 (4-0-8) 

ICCU 304 The Origin of Language and Culture 

(Major Elective 7) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 3  

  

ICCU 331 Applied Ethics I: Business Ethics –     

more than just CSR? (Major Elective 8) 

4 (4-0-8) 

ICCU 336 Foundation of Behavioral Economics 

(Major Elective 9) 

4 (4-0-8) 

ICHM 213 Elements of Knowledge Represenation 

(Major Elective 10) 

4 (4-0-8) 

ICCU 316 Spanish American Literature  

(Major Elective 11) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Summer Course (optional)  

IC-- --- Free Elective (1) 4 (4-0-8) 

  Total 4 (4-0-8) 
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Year 4 

 

Trimester 1  

 Credits Unit 

(Lecture-Lab-Self-study) 

ICCU 334 Buddhism and the Public Sphere  

(Major Elective 12) 

4 (4-0-8) 

ICCU 332 Applied Ethics II: Development and 

Environment (Major Elective 13) 

4 (4-0-8) 

ICBE 346 Public Economics (Major Elective 14) 4 (4-0-8) 

ICCU 326 Research Writing (Major Elective 15) 4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 2  

  

 

IC-- --- Major Elective (16) 4 (4-0-8) 

ICCU 301 Introduction to Women and Gender 

(Major Elective 17) 

4 (4-0-8) 

ICCU 350 Independent Project in Humanities and 

Languages (Major Elective 18) 

4 (4-0-8) 

  Total 16 (16-0-32) 

 

Trimester 3 

  

IC-- --- Free Elective (2) 4 (4-0-8) 

  Total 4 (4-0-8) 
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3.1.4 Course description 

Appendix 1 

 

 

3.2 Name, I.D. Number, title and degree of lecturers 

3.2.1 Full time lecturers of the curriculum 

 

1) Ms. Barbara Ekamp 

Academic Position 

Education Data 

Passport No.33370xxxx 

Lecturer 

M.A. (Sinology), Freie Universitaet Berlin, Germany, 2004 

M.A. (German Language and Literature/Germanistik, 

Philosophy, Political Science), University of Cologne, 

Germany, 1985 
2) Mr Jonathan H. Green 

Academic Position 

Education Data 

 

Passport No. 4748xxxx 

Lecturer 

M.Ed (Cross-disciplinary), University of Southern Queensland, 

Australia, 2004 

B.A. (English; Law), University of the Witwatersrand, South 

Africa, 1994 

3) Dr. Gerald Moshammer 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. L007xxxx 

Lecturer 

Ph.D. (Philosophy), University of Vienna, Austria,  

M.Phil. (Philosophy), University of Vienna, Austria,  

M.A. (Instrumental Pedagogy/Piano) University of Music and 

Performing Arts Vienna, Austria 

4) Mr. Matthew Ferguson 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. BA65xxxx 

Lecturer 

M.A. (Curriculum and Instruction), University of Victoria; 

Victoria, Canada; 2008 

B.A. (English Literature), University of Western Ontario; 

London, Canada; 2001 

5) Ms. Arpaporn Iemubon 

Academic Position 

Education Data 

ID No. 310200090xxxx 

Lecturer 

M.A. (English Language Studies and Methods), 
University of Warwick, UK 
B.A. (English) (2nd class hons.)  
Thammasat University, Thailand 
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 3.2.2 Lecturers in charge of Concentrations 

 

 Foreign Language and Culture Concentration 

1) Ms. Arpaporn Iemubon 

Academic Position 

Education Data 

 

ID No. 310200090xxxx  

Lecturer 

M.A. (English Language Studies and Methods), 

University of Warwick, UK 

B.A. (English) (2nd class hons.), Thammasat University, 

Thailand 

2) Mrs. Orie Green 

Academic Position 

Education Data 

 

 

Passport No.: TZ042xxx 

Lecturer 

Graduate Diploma in Learning and Teaching, University 

of Southern Queensland, Australia 

B. A. (English), Kanda University of International Studies, 

Japan 

3) Dr. Juan Carlos Olmos Alcoy 

Academic Position 

Education Data 

 

Passport No.: AAD47xxxx 

Lecturer 

Ph.D (Applied Linguistics) (part-time distance learning) 

University of Swansea, UK 

Post-graduate Certificate TMLA (Teaching Modern 

Languages to Adults), University of Dundee, UK 

M.A (Hons) (English Literature) (Class: 2:1), University of 

Dundee, UK 

 

 

 

 Critical Studies of English Concentration 

1) Mr. Jonathan Green. 

Academic Position 

Education Data 

 

 

Passport No. 4748xxxx 

Lecturer 

M.Ed (Cross-disciplinary), University of Southern 

Queensland, Australia, 2004 

B.A. (English; Law), University of the Witwatersrand, 

South Africa, 1994 

2) Mr. Matthew Ferguson 

Academic Position 

Education Data 

 

 

Passport No. BA65xxxx 

Lecturer 

M.A. (Curriculum and Instruction), University of Victoria; 

Victoria, Canada, 2008 

B.A. (English Literature), University of Western Ontario, 

London, Canada, 2001 

3) Dr. Ditte Sass 

Academic Position 

Education Data 

 

 

Passport No.: 10241xxxx 

Lecturer 

Ph.D (Social Anthropology), Brunel University, UK, 2012 

M.res (Anthropology of Education ), Brunel University, 

UK 2008 

B.A (Honours), Comparative Religion  and Social 

Anthropology, UK 2007  
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 Ethics, Philosophy and Economics Concentration 

1) Dr. Gerald Moshammer 

Academic Position 

Education Data 

 

Passport No. L007xxxx 

Lecturer 

Ph.D. (Philosophy), University of Vienna, Austria  

M.Phil. (Philosophy), University of Vienna, Austria,  

M.A. (Instrumental Pedagogy/Piano), University of Music 

and Performing Arts Vienna, Austria 

2) Dr. York Gunther 

Academic Position 

Education Data 

 

 

Passport No. 10943xxxx 

Assistant Professor 

Ph.D. (Philosophy), Columbia University, US, 1999 

M.Phil. (Philosophy), Columbia University, US, 1995  

M.A. (Philosophy), Columbia University, US, 1994  

B.A. (Philosophy and English Literature), University of 

Toronto, Canada, 1992  

Diploma 10 (Piano and Theory), Royal Conservatory of 

Music, Toronto, 1985  

Oxford Seminars TESOL Certification, 2010 (Grammar)  

3) Ms. Barbara Ekamp 

Academic Position 

Education Data 

 

 

Passport No.33370xxxx 

Lecturer 

M.A. (Sinology), Freie Universitaet Berlin, Germany, 

2004 

M.A. (German Language and Literature/Germanistik, 

Philosophy, Political Science), University of Cologne, 

Germany, 1985 

 

 

3.2.3   Full time lecturers 

  

1) Mrs. Annaliza Amurao 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 116xxxx 

Lecturer  

PhD (Multicultural Studies), 2012- present  

Postgraduate Diploma (TESOL), SEAMO Regional 

Language Center, Singapore, 2006 

MA (English Language & Literature Teaching) (ELLT), 

Ateneo De Manila University, Philippines, 2006 

Certificate in Speech and Drama,1992 

AB-BSE in English (Major: English Language Teaching/ 

ELT), Philippine Normal University, Philippines, 1992 

2) Mrs. Anjana Sukumary-

Warren 

Academic Position 

Education Data 

Passport Number: F011xxxx 

 

Lecturer 

PhD (Diasporic Literature), University of Madras, India 

MPhil (English Language and Literature), 

Madras Christian College, University of Madras, India 

M.A (English Language and Literature) 

Madras Christian College, University of Madras, India  

B.A (English), Bishop Moore College, India 

3) Mrs. Agnieszka Atthasit 

Academic Position 

 

Passport number: AP591xxxx 

Lecturer 

 



TQF 2 

42 
 

Education Data M.A (Linguistics, Teaching French as a Foreign 

Language), University of Toulouse-le Mirail, France 

B.A (Linguistics) , University of Toulouse-le Mirail, 

France  

4) Ms. Zhang Bo 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. G5256xxxx 

Lecturer 

M.A (Teaching Chinese) (studying now), 

HuaChiewChalermprakiet University, Thailand 

B.A. (English; Economic Management), 

Inner Mongolia Agricultural University, China 

B.A. (Business Japanese), Beijing City University (Beijing 

Haidian University), China 

5) Mr. Ian Andres 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 43508xxxx 

Lecturer 

M.A. (TESOL), California State University, Sacramento, 

USA, 2006 

B.A. (Marketing), University of Greenwich, UK, 2002 

6) Mr. Thomas Krey 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 33371xxxx 

Lecturer 

M.A. (German Language and Literature), University of 

Cologne, Germany, 1976. 

M.A. (Educational Science), University of Cologne, 

Germany, 1976 

German State Examination for High School Teachers, 

Duisburg 1978. 

7) Mr. Bruno Mahon 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 12AK89xxxx 

Lecturer 

M.Sc. (Management), Bordeaux Business School, France, 

1988  

B.A (French as a Foreign Language), University of 

Grenoble, France, 2000 

8) Mrs. Orie Green 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. TZ042xxxx 

Lecturer 

Graduate Diploma in Learning and Teaching, University of 

Southern Queensland, Australia 

B. A. (English), Kanda University of International Studies, 

Japan 

9) Mr. Takayoshi Fujiwara 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. TZ063xxxx 

Lecturer 

M.A. (Social Psychology), Hitotsubashi University, Japan, 

1998. 

B.A. (Mass Communication), University of Tsukuba, 

Japan, 1995. 

B.A. (Linguistics), University of Tsukuba, Japan, 1993 

10) Mr. Nicholas Ferriman 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 51025xxxx 

Lecturer 

MA (TESOL), Sheffield Hallam University, UK, 2006 

Licentiate Diploma in TESOL, Trinity College, London, 

UK, 1995 
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Diploma (French Civilisation), The Sorbonne, Paris, 

France, 1990 

Teaching Certificate (PGCE), Loughborough University, 

UK, 1986  

BSc (Sports Science), Loughborough University, UK,  

1985 

11) Dr. York Gunther 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 10943xxxx 

Assistant Professor 

Ph.D. (Philosophy), Columbia University, US, 1999 

M.Phil. (Philosophy), Columbia University, US, 1995  

M.A. (Philosophy), Columbia University, US, 1994  

B.A. (Philosophy and English Literature), University of 

Toronto, Canada, 1992  

Diploma 10 (Piano and Theory), Royal Conservatory of 

Music, Toronto, 1985  

Oxford Seminars TESOL Certification, 2010 (Grammar)  

12) Mr. Mark Rodell 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 42751xxxx 

Lecturer 

M.A  (Creative Writing), Syracus University, USA, 1993 

B.A. (Creative Writing), San Francisco State University, 

USA, 1991 

13) Ms. Diite Sass 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 10241xxxx 

Lecturer 

Ph.D (Social Anthropology), Brunel University, UK,  

2012 

M.Res (Anthropology of Education), Brunel University, 

UK, 2008 

B.A. (Honours), Comparative Religion and Social 

Anthropology, UK 2007 

14) Mr Prateep Wongverayut 

Academic Position 

Education Data 

ID. No. 395990052xxxx 

Lecturer 

PhD (Candidate) (Linguistics and Applied Linguistics) 

Minzu University, Beijing, China 

M.A. (Distinction) (Politics), Chulalongkorn University 

Thailand, 1998 

Advanced Chinese Teaching Certificate, Capital Normal 

University, Beijing, China, 207 

B.A. (Hons.)(Political Science), Chulalongkorn University, 

1995 

 

 

3.2.4 Part time lecturers 

1) Mr.Donald Person 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 71171xxxx 

Lecturer 

D. Min. (Intercultural Education), McCormick Theological 

Seminary, Chicago, IL USA, 2003 

M.Div. (Social Ethics), Andover Newton Theological 

School, Newton, MA, USA, 1987 

B.A. (Business English), Assumption University, Thailand, 

2000 
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B.A. (History/Communications), The Defiance College, 

Defiance, OH  1983 

2) Mr.Mark Maning 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 310200232xxxx 

Lecturer 

B.A. (Social Science), Mahidol University International 

College, Thailand, 2005 

 

3) Mr. Kal Elle 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. Z485014 

Lecturer 

Currently studying Ph.D. (Human Rights and Peace 

Studies), Mahidol University, Thailand 

M.A. (International Development), Chulalongkorn 

University, Thailand, 2007 

B.A. (Government: Comparative Politics) Wesleyan 

University, USA, 2004 
4) Ms. Nita Pornjaroenroj 

Academic Position 

Education Data 

ID. No. 310210107xxxx 

Lecturer 

M.B.A. (Finance and Investment), Stuttgart Institute of 

Management and Technology, Stuttgart University, 

Germany, 2005 

B.B.A. (General Management), Assumption University, 

Thailand, 1996 

5) Mr.Christian Oesterheld 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. C4KLXxxxx 

Lecturer 

MSc. (Conflict, Violence and Development), School of 

Oriental and African Studies, University of London, UK, 

2004 

B.A. (Austronesian Studies, Asia-Africa Institue), 

University of Hamburg, Germany, 2003 

6) Mr.William Jones 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 51020007xxxx 

Lecturer 

M.A. (European Studies), Chulalongkorn University, 

Thailand, 2007 

B.A. (Social Science), Mahidol University International 

College, Thailand, 2005 

7) Dr. James Warren 

Academic Position 

Education Data 

Passport No. 10943xxxx 

Lecturer 

PhD. (History), SOAS: University of London, England, 

2007 

M.A. (Distinction) (Southeast Asian Studies), SOAS: 

Universtity of London, UK, 2001 

RSA/Cambridge Certificate in English Language Teaching 

to Adults (CELTA), International Teaching and Training 

Centre, Bournemouth, UK, 1997 

B.A. (Hons.) (Modern History and Politics), University of 

Reading, UK, 1996 
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4. Details of practicum  

None 

 

5.    Thesis requirement  

  
5.1        Short description 

 ICCU 350 Independent Project in Humanities and Languages  
 Independent work (a capstone project) under the supervision of one or two 

instructors depending on the topic and the courses chosen. The student will be 

required to produce a quality paper on an approved topic or issue of interest.  

  
5.2  Standard Learning Outcomes 

1. Develop personal discipline, integrity and reasonability. In addition to 

professional ethic develop an awareness and appreciation of cultural differences. 

Display academic honesty. 

2. Understand key principles and theories relating to the course or filed of 

intercultural studies. Develop an knowledge of the process and techniques of 

research in order to solve problems and add up to the knowledge in the career. 

Able to integrate the knowledge from intercultural studies to other related fields of 

study. 

3. Think critically, systematically and creatively. Able to search, consolidate and 

evaluate ideas and evidence for problem solving. Integrating knowledge and sills to 

appropriately solve problems in intercultural studies. 

4. Able to effectively communicate with other people who may come from diverse 

backgrounds. Being responsible for assigned work, duties and roles in a 

workgroup, including participating in helping work colleagues solving group 

problems. Being respectful of others, developing a sense of personal discipline, a 

willingness to listen to a variety of points of view. 

5. Selecting and applying appropriate statistical and mathematical methods to 

research problems. Develop analytical thinking and communication skills. Have a 

good use of English communication skills including speaking, listening, reading 

and writing and presentation skills. 

 

5.3 Preparation 
 Meeting, Topic Selection 

 Meeting, Discussion of Research 

 Submission of Rough Draft 

 Submission of Second Draft 

 Final Paper Due 

 

5.4 Evaluation process 
 Grading will be based on one research paper 
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Section 4 Learning Outcome, Teaching Strategies and Evaluation 
 

1. How to develop specific qualifications of students 

Special Characteristics Strategies or Student Activities 

1. Academic excellence 

 

All CUD courses must be intellectually demanding and 

follow strict grading standards. 

 

2. Take personal responsibility for 

their work 

 

Strict grading standards. 

3. Think critically and 

independently 

Encouragement of all students to take an active role in class 

discussions. 

 

2. How to develop learning outcome in each area 

1.  Ethics and Moral 

     1.1  Expected outcome on ethics and moral 

1) Awareness of and a moral approach towards cultural issues 

2) Sense of cross-cultural sensibility and cooperation 

3) Maturity and self-discipline in approaching learning 

4) Ethical academic behavior 

1.2  Teaching Strategies 

1) Examination of texts with analysis of cultural issues as appropriate 

2) Coaching in academic honesty and integrity 

3) Cooperative activities in the classroom 

1.3  Evaluation Strategies 

1) Evaluation of views expressed in written assignments and oral 

presentations 

2) Observation of class participation 

3) Assessment of ability to integrate different cultural and ethical conventions 

into assignments and projects. 

 

2. Knowledge 

2.1  Expected outcome on knowledge  

1) Knowledge of key concepts and theories related to Intercultural Studies 

and employed to understand the cultural dimension of language and 

culture 

2) Awareness of art and culture in their diversity 

3) In-depth understanding of the various forces and historical development 

shaping discourses 

4) Knowledge of the process and techniques of research in order to solve 

problem and add up to the knowledge in the career 

5) Ability to integrate the knowledge from intercultural studies to other 

related field of study 

2.2  Teaching Strategies 

1) Lectures with class discussion 

2) Group, class textual analysis (analysis of examples of literary/academic 

works as they apply to the theoretical focus at any particular period) 

3) Project assignments and critical commentary of literary/academic texts 

4) Homework tasks as part of the process of completing a larger formal 

assignment 



TQF 2 

47 
 

2.3  Evaluation Strategies 

1) Written and/or oral exams 

2) Individual and/or group written assignments 

3) Individual and/or group oral presentations 

4) Class attendance and participation 

5) Evaluation of work journals 

 

3.  Cognitive Skills 

3.1 Expected outcome on Intellectual development 

1) Ability to locate, collect, evaluate, summarize, and analyze academic 

and/or    literary texts across a variety of forms, genres, and timeframes 

2) Ability to apply a number of different theoretical perspectives to a 

 given academic/literary work 

3) Ability to organize the flow of ideas and supporting details in a manner 

that is easily comprehended by others 

4) Ability to transfer abstract concepts and principles to novel contexts and 

real life behavior 

5) Ability to respond in a mature and sensitive manner to a variety of 

 opinions and perspectives 

3.2  Teaching Strategies 

1) Theme-based readings and video exercises 

2) Class and small-group discussions 

3) Journal-based writing tasks 

4) Homework tasks as part of the process of completing a larger formal 

assignment 

3.3  Evaluation Strategies 

1) Written and/or oral exams 

2) Individual and/or group written assignments 

3) Individual and/or group oral presentations 

4) Class attendance and participation 

5) Evaluation of work journals 

 

4.  Interpersonal Skills and Responsibility 

4.1  Expected outcome on interpersonal skills and responsibility 

1) Cooperative interpersonal skills and respect for the rights and opinions of others 

2) Ability to be a constructive team member in various roles 

3) Leadership and initiative in problem solving and uncertain situations 

4) Responsibility for learning beyond the classroom and the university 

4.2  Teaching Strategies 

1) In-class group exercises 

2) Formal group projects and assignments 

4.3  Evaluation Strategies 

1) Evaluation of group presentation of knowledge synthesis 

2) Collection of within-group peer evaluations 

3) Observation of class attendance and participation 
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5.  Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills 

5.1 Expected outcome on numerical analysis, communication and information 

technology skills  

1) Ability to create written critical commentaries on academic and/or literary 

works using appropriate media 

2) Ability to locate and articulate key terminology within the field of 

 cultural theories 

3) Ability to locate and evaluate information on electronic databases and  the 

internet. 

4) Ability to compose, collaborate on and present work using electronic 

media 

5.2  Teaching Strategies 

1) In-class exercises 

2) Written and/or oral assignment 

5.3  Evaluation Strategies 

1) Observation of participation during in-class discussions and exercises 

2) Evaluation of written and/or oral assignments 

 

3. Curriculum Mapping 

Appendix 2 
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Section 5 Criteria for Student Evaluation 
 

1. Grading system 

2.1 Students receive grades according to the criteria stated in Mahidol University’s 

regulations on undergraduate studies as well as MUIC’s regulations and/or 

announcements. 

2.2 Quality of exams as well as grading standard and evaluation are required to meet 

an approval by the curriculum evaluation committee and the division. 
 

2. Evaluation process for the learning outcome of students 

2.1 Analyze students’ learning from class participation, group activities, 

presentations, quizzes and examinations. 

2.2 Consider student evaluation of teachers 

2.3 Consider course reports 

 

3. Requirements for graduation 

3.1 Total time of study should not exceed 8 academic years 

3.2 Students have to complete their credits as stated in the curriculum which includes: 

 General education courses 

 Major courses 

 Free elective courses 

3.3 Students must have a minimum 2.00 CUM-GPA 

 

4. Honor Regulations 

4.1 Students with only major subject should not have total time of study over the 

minimum number of trimesters or academic years as specified in the curriculum. 

4.2 For students who take minor program(s) along with their major program, the 

regular study time will be extended by two trimesters per minor. 

4.3 Other regulations will follow Mahidol University’s and MUIC’s Regulations. 
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Section 6 Faculty Development 
 

1. Orientation for new faculty members 

1) New instructors have to attend an orientation that aims to provide knowledge and 

understanding about the policies of Mahidol University and the college. 

2) New full-time and part-time instructors are trained to acknowledge and understand 

the curriculum, including divisional activities. 

 

2. Development of skills and knowledge forthefaculty in the areas of: 

2.1 Skills development in teaching and evaluation 

1) Provide workshops to develop skills on teaching and learning methods. 

2) Allow instructors to participate in the evaluation and revision of the 

curriculum and courses as well as develop a new curriculum. 

2.2 Other academic and professional skills 

1) Support instructors to do research, produce and present academic projects 

and continue their studies. 

2) Encourage and support instructors to attend meetings, training sessions, 

seminars and studies at other institutes and organizations. 
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Section 7 Quality Assurance 
 

1. Curriculum management 

MUIC has set up a curriculum committee to develop and improve the curriculum and 

produce study plans with instructors, which will be used to further improve the curriculum. A 

curriculum evaluation will be made every 5 years by inviting external specialists to give 

comments and suggestions on the curriculum. Those external specialists consist of three 

instructors who specialize in particular subjects and someone from an organization that hires 

graduates. 

 

2. Management of teaching materials and resources 

2.1 Budgeting 

Mahidol University provides an annual budget for purchasing an adequate 

number of books, teaching and learning media, visual aids, teaching aids and other materials 

in order to support studying both inside and outside the classrooms. The budget from 

Mahidol University also aims to provide a suitable environment for studying. 

2.2 Utilizing available resources 

MUIC is ready to provide books, course packs and databases retrieved from the 

MUIC library and the Central library of Mahidol University to students, instructors and staff 

members. Equipment that is used for teaching includes books, course packs, databases and 

other teaching aids. 

2.3 Finding more resources 

MUIC provides an annual budget to procure resources for teaching, such as 

books, journals and electronic databases and additional sources of teaching aids in order to 

have updated and adequate teaching resources. 

2.4 Studying the sufficiency of the resources 

A survey of instructor and student satisfaction towards services and resources is 

made every trimester. This survey is conducted online and is used to improve the number and 

quality of resources. In addition, MUIC has assigned responsible sectors to evaluate the 

overall satisfaction of resources. If these sectors observe that the resources are not adequate, 

they can ask for additional funding to provide extra resources in order to reach the suitable 

satisfaction level. 

 

3. Faculty management 

3.1 Recruitment of new faculty members 

General requirements are made according to Mahidol University and MUIC 

regulations. New faculty members have to pass a trial period of teaching before being 

accepted as full-time instructors. 

3.2 Participation of faculty members in planning,following up and reviewing 

the curriculum 

Chairmen and instructors have joint meetings in order to plan and improve 

teaching and learning methods by using students’ evaluations of instructors in order to review 

and assess the curriculum. 

3.3 Appointment of guest lecturers 

MUIC has 3 ways to recruit part-time instructors 

 Evaluating their eligibility and then inviting them to serve as part-time 

instructors 

 Inviting professional instructors from other faculties and/or universities to be 

part-time instructors 
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 Having faculty exchange programs with other universities in foreign 

countries 

 

4. Development of supporting staff 

4.1 Qualifications 

MUIC accepts staff members according to MUIC’s regulations. Applicants must 

have adequate TOEIC scores and suitable academic backgrounds which may vary according 

to staff positions. 

4.2 Skill development (such as training, field trip studies and research with 

instructors) 

MUIC supports its staff members by encouraging them to participate in training 

programs that are related to their positions through a proactive staff development project. 

This project allows staff members to choose training sessions in which they are interested and 

which will be most applicable to their work, particularly exchange programs with foreign 

universities. The proactive staff development project also supports staff members in research 

projects related to their work which will enhance their personal and professional 

development. In addition, the college also provides funding for staff research projects (R2R). 

 

5. Student support, guidance and counseling 

5.1 Academic guidance and general counseling services 

MUIC provides not only academic advisors who offer students academic but 

also academic counselors who advise students about academic problems. 

5.2 Students’ rights to file complaints 

If students question grading in any of the courses, they have a right to review 

their exam papers and grades. In addition, if students are charged and/or punished for 

cheating, they can appeal within 7 days after the time that they received such notice. 

 

6. Labor market and/or employers’ satisfaction with graduates 

MUIC conducts regular surveys on the needs of employers and their satisfaction with 

graduates in order to guarantee quality academic service and uses the results to revise, 

improve and develop the curriculum. Moreover, MUIC uses the survey results to improve the 

quality of its teaching and learning in order to produce graduates who meet the demands of 

the labor market. 
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7. Key Performance Indicators 

  MUIC divides key performance indicators in each trimester as follows: 

Key Performance Indicators Academic Year 

1
st
 

year 

2
nd

 

year 

3
rd

 

year 

4
th

 

year 

5
th

 

year 

1. At least 80% of all full-time instructors in each 

program have to participate in meetings that set 

up plans to evaluate and revise the curriculum. 

     

2. The program must have the details of the 

curriculum according to TQF2 which is 

associated with the Thai Qualifications 

Framework or the standards of the program (if any) 

     

3. The program must have course specifications 

and field experience specifications (if any) 

according to TQF3 and TQF4 before the 

beginning of each trimester 

     

4. Instructors must produce course reports and file 

experience reports (if any) according to TQF5 

and TQF6 within 30 days after the end of the 

trimester. 

     

5. Instructors must produce program reports 

according to TQF7 within 60 days after the end 

of the academic year 

     

6. Instructors must revise the grading of students 

according to learning standards indicated in 

TQF3 and TQF4 (if any) for at least 25 percent of 

courses that are offered each academic year. 

     

7. Instructors must assess the development and/or 

improvement of teaching methods, teaching 

techniques or the grading system from the 

evaluation results in TQF 7 of the previous year. 

     

8. Every new instructor (if any) has to participate in 

the orientation and receive adequate information 

on the college’s teaching requirements. 

     

9. Full-time instructors must demonstrate academic 

and/or profession improvement at least once a 

year. 

     

10. The number of supporting staff (if any) who 

demonstrate academic and/or professional 

improvement by at least 50 percent each year.  

     

11. The level of satisfaction from the previous year’s 

students and new graduates toward curriculum 

quality, with an average score of at least 3.5 out 

of 5 

     

12. The level of satisfaction from employers of new 

graduates with an average score of at least 3.5 

out of 5 

     

13. Instructors have been evaluated by students after 

teaching at 100 percent. 
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Key Performance Indicators Academic Year 

1
st
 

year 

2
nd

 

year 

3
rd

 

year 

4
th

 

year 

5
th

 

year 

14. The number of accepted students in accordance 

with MUIC’s plan. 

     

15. Graduates who get a job with a starting rate 

salary not lower than the rate stated by the 

Office of the Civil Service Commission (OCSC). 

     

Total key performance indicators (items) for each 

year 

11 12 12 13 15 

Required performance indicators (items) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
Performance indicators that need to pass 

expectations 

9 10 10 10 12 

Evaluation criteria: A curriculum that meets the standards of Thai Qualifications 

Framework must qualify for the following conditions: (1) the compulsory performance 

indicators (numbers 1-5) must pass beyond expectations and (2) the total number of 

performance indicators must reach their goal by no less than 80 percent each year.    
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Section 8 Evaluation and Improvement of the Curriculum Implementation 
 

1. Evaluation on the teaching efficiency 

1.1 Evaluation of teaching strategies 

 Analyze from students’ evaluation toward courses and instructors 

 Teaching observation by division chairmen 

1.2 Evaluation of lecturers’ skills in usingteaching strategies 

 Analyze students’ evaluation toward courses and instructors 

 Workshop on course improvement with the participation of all instructors in 

the courses 

 

2. Evaluation of the curriculum in general 

 Survey instructors’ opinions toward students and vice versa 

 Survey on jobs of graduates 

 Curriculum evaluation from external expertise 

 Survey on employers’ satisfaction with graduates 

 

3. Evaluation of curriculum implementation inaccordance with the curriculum 

Evaluation is made annually by the chairman and instructors according to key 

performance indicators of section 7, item 7. 

 

4. Review of the evaluation and plans for improvement 

Instructors in the program involved in revising, evaluating, and planning to improve 

and/or develop the curriculum by analyzing results from students’ evaluations of instructors; 

job availability of graduates; level of employers’ satisfaction with graduates; and other 

evaluation results that relate to courses, majors and the curriculum in order to improve or 

develop teaching and study method. 
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Course Description 

 

General Education 

 

English Communication 

ICME 100 English Resources Skills 

ทักษะแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ 
0 (4-0-0) 

๐ (๔-๐-๐) 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
A remedial course that prepares students to read and write academic English at 

a level suitable for entry to Intermediate English Communication I. 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้มีระดับ
เหมาะสมต่อการเข้าศึกษารายวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ ต่อไป 

ICCM 104 Intermediate English Communication I 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: Placement test or ICME 100 English Resources Skills 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICME 100 ทักษะแหล่งความรู้ภาษาอังกฤษ 
Rhetorical patterns, basic academic research and writing. 

โวหารรูปแบบต่างๆ การเขียนบทความและงานค้นคว้าเชิงวิชาการเบื้องต้น 
ICCM 105 Intermediate English Communication II 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 104 Intermediate English Communication I 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 104 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๑ 
Academic research and writing. 

การเขียนบทความและงานค้นคว้าเชิงวิชาการ 
ICCM 106 Intermediate English Communication III 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 105 Intermediate English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 105 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ 
Basic elements of public speaking in an academic context, presentation skills,  

informative and persuasive speeches. 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของการพูดในที่สาธารณะในบริบททางวิชาการ ทักษะการนําเสนอ         
การพูดเชิงให้ข้อมูล และการพูดเชิงโน้มน้าว 

ICCM 111 Advanced English Communication I 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Academic literacy and presentation skills in reading, writing and public 

speaking, with an emphasis on  rhetorical patterns of development. 

การเขียนและการนําเสนอเชิงวิชาการด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการพูดในที่สาธารณะ 
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โดยเน้นการพัฒนาโวหารรูปแบบต่างๆ 
ICCM 112 Advanced English Communication II 

การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 111 Advanced English Communication I 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 111 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๑ 
Academic literacy and presentation skills in reading, writing and public 

speaking, with an emphasis on secondary research and argumentation. 

การเขียนเชิงวิชาการและทักษะการนําเสนอโดยการอ่าน การเขียน  และการพูดในที่
สาธารณะ โดยเน้นการอภิปรายและการค้นคว้าขั้นข้อมูลทุติยภูมิ 

ICCM 202 Exploring Global Realities 

สํารวจความเป็นจริงของโลก 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Contemporary issues; critical/analytical writing, oral presentations based on 

class materials and research; assignments; portfolio, debated and term paper. 

เขียนบทความหรือนําเสนอด้วยวาจาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในยุคร่วมสมัย โดยใช้เนื้อหาและ
งานค้นคว้าในห้องเรียน งานมอบหมายได้แก่รายงาน แฟูมรวมผลงาน การอภิปรายและ
รายงานประจําภาคการศึกษา 

ICCM 203 Introduction to Literary Analysis 

วรรณคดีวิจารณ์ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Selected literary genres: short story, novel, poetry and drama; assignments: 

portfolio, debate, and term paper. 

งานวรรณคดีประเภทเรื่องสั้น นิยาย กวีนิพนธ์และบทละคร งานที่มอบหมายได้แก่ แฟูม
ผลงาน การอภิปราย และรายงานประจําภาคการศึกษา 

ICCM 204 Creative Writing 

ศิลปะการประพันธ์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Fiction, poetry, drama and media production; introduction and practice writing 

in different genres; publication of a small literary magazine for MUIC. 

งานวรรณกรรม กวีนิพนธ์ บทละครและการผลิตสื่อ  เรียนรู้และฝึกฝนงานเขียนประเภทต่างๆ 
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ผลิตนิตยสารเกี่ยวกับวรรณคดีขนาดเล็กเผยแพร่ในวิทยาลัย  
ICEG 232 Advanced Oral Communication 

การสื่อสารด้วยวาจาระดับสูง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Persuasion, non-verbal techniques and voice control for advanced presenters. 

Activities include study of film clips. Debate strategies, stage and sales 

presentation will also be examined. 

การโน้มน้าวใจ เทคนิคการใช้อวัจนภาษาและการใช้เสียงสําหรับผู้ประกาศขั้นสูง ศึกษาเทป
บันทึกภาพขนาดสั้น กลยุทธ์การโต้วาที การนําเสนอบนเวทีและกลยุทธ์การเสนอขาย 

ICEG 342 Diverse English Speaking Cultures 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Images of Europeans and non-Europeans abound in the writings of each other. 

Language and Culture: Postcolonialism introduces students to the study and 

appreciation of this literature. It begins by providing students with a basic 

introduction to the postcolonial approach, before using it to examine how the 

“Orient” and the “West” have been represented in a variety of literary texts. 

Examples are drawn from short stories, novels, travel writing, music and film. 

The overall aim is to help students develop the ability to understand 

images/representations in new ways. Evaluation activities include mock trials, 

debates, plays, presentations, reading notes and essays. 

ภาพพจน์ของชาวยุโรปและที่ไม่ใช่ยุโรปที่ปรากฎอยู่มากมายในงานเขียนของอีกฝุาย ภาษา
และวัฒนธรรม: ลัทธิยุคหลังอาณานิคม เป็นการศึกษาเพ่ือเรียนรู้และซึมซับงานวรรณกรรม
ลักษณะดังกล่าว เริ่มจากศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่องการเกิดยุคล่าอาณานิคม และใช้ความรู้
ดังกล่าววิเคราะห์ว่า “ตะวันออก ”และ “ตะวันตก ”ถูกมองอย่างไรในงานเขียนประเภท

ต่างๆ โดยใช้ตัวอย่างจากเรื่องสั้น นวนิยาย บันทึกการเดินทาง ดนตรี และภาพยนตร์ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจภาพพจน์สิ่งที่ถูกมองในมุมมองใหม่ กิจกรรมที่ใช้
ประเมินผล ได้แก่ การพิพากษาจําลอง โต้วาที ละคร การนําเสนอ การอ่านข้อเขียนและ
บทความ   
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ICEG 344 Language and Culture 

ภาษากับวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 

An examination of the interplay between language and culture; the Sapir/Whorf 

hypothesis, culture and vocabulary, culture and interaction styles, culture and 

discourse styles, contrastive semantics, and contrastive rhetoric, including non-

verbal and paralanguage. 

ศึกษาความเกี่ยวพันของภาษากับวัฒนธรรม สมมติฐานของซาเปียร์และวอร์ฟ (Sapir/Whorf) 
วัฒนธรรมกับศัพท์ วัฒนธรรมกับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ วัฒนธรรมกับรูปแบบวาทกรรม 
ความหมายเปรียบเทียบ วาทศาสตร์เปรียบเทียบ รวมถึงอวัจนภาษาและปริภาษา  

ICEG 355 The Story of English 

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
The Story of English, examines the development of English from its Indo-

European origins to its contemporary varieties and dialects. English will be 

shown to have changed and grown in structure and vocabulary, depending on 

time and place.  The Public Broadcasting Service production and selections 

from other media will be shown. 

ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแต่รากฐานจากตระกูลอินโดยูโรเปียน จนถึงความ
หลากหลายและภาษาประจําท้องถิ่นในปัจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ
โครงสร้างและคําศัพท์ในแต่ละเวลา แต่ละสถานที่โดยศึกษาจากผลงานขององค์การกระจาย
เสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะรวมถึงงานคัดสรรจากสื่ออ่ืนๆ 

ICEG 461 Topics in Comparative Literature A: Poetry 

หัวข้อทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: กวีนิพนธ์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Poetry, including: metrics, forms, themes, eras, ethnic voices, bilingual verse 

throughout history. 

กวีนิพนธ์ ได้แก่ สัมผัส ฉันทลักษณ์ แก่น ยุคสมัย การเรียกร้องของชาติพันธุ์และกวีสองภาษา
ในประวัติศาสตร์ 
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ICEG 462 Topics in Comparative Literature B: The Short Story and the 

Novel 

หัวข้อทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: เรื่องสั้นและนวนิยาย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 

 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
This course is a study of the elements of fiction as exemplified in the short 

story and the novel. The first half of the term is devoted to discussions of short 

stories, each of which was chosen for its strength in a certain element: 

characters, dialogue, language use, plot, atmosphere, and point of view. The 

discussions also analyze how these various elements work in harmony – or 

discord - to create theme. In the second half of the term, the same analytical 

process is applied to a novel in chapter-by-chapter class discussions. To prepare 

the class for these discussions, the instructor will assign each student an aspect 

of the socio-historical background of the story of the novel to research on and 

present to the class. Then each student chooses a second novel which he/she 

responds to in the form of a reading journal. He/she presents the novel to the 

class near the end of the term. Learning is evaluated through critical response 

essays, journal writing, presentations, and class participation.  

ศึกษาองค์ประกอบของเรื่องแต่งจากเรื่องสั้นและนวนิยาย ครึ่งภาคการศึกษาแรกอภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องสั้นที่มีความโดดเด่นในองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ลักษณะตัวละคร บท
สนทนา ภาษาท่ีใช้ โครงเรื่อง บรรยากาศ และมุมมองผู้เล่า อภิปรายว่าองค์ประกอบดังกล่าวมี
กลวิธีอย่างไรในการสร้างความกลมกลืนหรือขัดแย้งกัน ครึ่งภาคการศึกษาหลังเป็นการศึกษา
ลักษณะเดียวกันโดยใช้นวนิยาย อภิปรายในชั้นเรียนบทต่อบท โดยผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียน
ค้นคว้าและนําเสนอมุมมองด้านสังคมประวัติศาสตร์ของนวนิยายเรื่องนั้นๆ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนการอภิปรายในชั้นเรียน หลังจากนั้นผู้เรียนเลือกนวนิยายอีกหนึ่งเล่ม
และเขียนบทความตอบกลับในรูปแบบของบันทึกการอ่าน นักศึกษานําเสนอนวนิยายดังกล่าว
ในช่วงก่อนปลายภาคเรียน การเรียนรู้ประเมินจากข้อเขียนตอบกลับเชิงวิพากษ์ บันทึกการ
อ่าน การนําเสนอ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

ICEG 463 Topics in Comparative Literature C: Drama 

หัวข้อทางวรรณคดีเปรียบเทียบ: ละครเวที 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
This course explores the ways to understand and appreciate drama both by 

reading, watching, and analyzing theatrical performances and by staging a 

theatrical production. This course will require extensive reading, independent 

research, writing critical essays, theater workshops, and a stage production. The 

choice between a one-act play (or flash drama) and a reader‟s theater will be 

decided upon as a class.   
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ศึกษาแนวทางเพ่ือการเข้าถึงละครเวที ทั้งโดยการอ่าน ดูการแสดง วิเคราะห์ศิลปะการแสดง 
และสร้างงานละครเวที ผู้เรียนจะต้องอ่านงานจํานวนมาก ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เขียนบท
วิจารณ์ ฝึกการแสดง และสร้างงานละคร สมาชิกในชั้นเรียนตัดสินใจเลือกร่วมกันระหว่าง
ละครองค์เดียวจบ (หรือ flash drama  (และ การแสดงละครแบบอ่านบทละคร  

ICEG 484 

 

First and Second Language Development 
การเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 

112 Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การ
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
This course develops students‟ understanding of how children develop their 

first language within the first few years of life and then compares and contrasts 

this development to that of a second language, often later in life. Students 

investigate various theories of language development, from behaviorism to 

nativism, to more recent cognitive and functional approaches, and explore the 

implications of these theories. 

ศึกษาวิธีการที่เด็กเล็กเรียนรู้ภาษาแรกในช่วงสองถึงสามขวบปีแรก และเปรียบเทียบความ
เหมือนและแตกต่างกับการเรียนรู้ภาษาท่ีสองในเวลาต่อมา ศึกษาทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา ทั้งพฤติกรรมนิยม และชาติภูมินิยม ไปจนถึงแนวความคิดและแนว
วิเคราะห์เชิงหน้าที่ต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน และสํารวจนัยของทฤษฎีเหล่านั้น 

 

 

 

Natural Sciences 

 

ICNS 015 Refresher Mathematics 

คณิตศาสตร์ทบทวน 
0 (4-0-0) 

๐ (๔-๐-๐) 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Real Numbers, Exponents and Radicals, Operations with real numbers and 

algebraic expressions, Factoring, Fractions, Linear and Quadratic equations, 

Linear Inequalities, Applications of Equations and Inequalities, Absolute 

Value, Functions and their graphs. 

เลขจํานวนจริง ชี้กําลังและกรณฑ์ การกระทําด้วยจํานวนจริงและนิพจน์พีชคณิต การแยกตัว
ประกอบ เศษส่วน สมการเชิงเส้น และสมการกําลังสอง อสมการเชิงเส้น การประยุกต์ของ
สมการและอสมการ ค่าสัมมูล ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน 

ICNS 100 Intensive Mathematics 

คณิตศาสตร์เร่งรัด 
0 (4-0-0) 

๐ (๔-๐-๐) 
 Prerequisites: Placement test or ICNS 015 Refresher Mathematics 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICNS 015 คณิตศาสตร์ทบทวน 
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Lines, linear functions, quadratic functions, systems of linear equations, 

nonlinear systems, exponential and logarithmic functions, exponential and 

logarithmic equations, matrices, matrix addition and scalar multiplication, 

matrix multiplication, matrix reduction, inverses of matrices, determinants, 

Cramer‟s rule. 

เส้นตรง ฟังก์ชันเชิงเส้น ฟังก์ชันกําลังสอง ระบบสมการเชิงเส้น ระบบสมการ ฟังก์ชันเอก
โปเนนเชียล (ชี้กําลัง( ฟังก์ชันลอการิทึม สมการชี้กําลังและลอการิทึม เมตริกซ์ การบวก
เมตริกซ์และการคูณเมตริกซ์ด้วยสเกลาร์ การคูณเมตริกซ์ เมตริกซ์ลดรูป เมตริกซ์ผกผัน ดี
เทอร์มินันท์ และกฎคาร์เมอร์ (Cramer) 

ICNS 101 Introduction to Mathematics 

คณิตศาสตร์ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: Placement test or ICNS 100 Intensive Mathematics 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICNS 100 คณิตศาสตร์เร่งรัด 
Limit and continuity, introduction to differential and integral calculus with 

applications. 

ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ และแคลคูลลัสเชิงปริพันธ์ รวมทั้งการประยุกต์ 
ICNS 111 Fundamental Biology 

ชีววิทยาขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Principles and methods of biology with a focus on aspects directly relevant to 

human life, society and the economy; chemical and cellular basis of life, 

including development and metabolism, the origin, evolution, diversity and 

interdependence of life, and areas of topical importance including genetic 

technology, medicine and environmental awareness. 

หลักการและวิธีการทางชีววิทยาขั้นแนะนําซึ่งเน้นหนักแง่มุมที่เก่ียวข้องชีวิตมนุษย์ สังคม และ
เศรษฐกิจโดยตรง การทํางานของเซลล์และเคมีเพ่ือการดํารงชีวิต อีกทั้งการเจริญเติบโตและ
กระบวนการเผาผลาญอาหาร กําเนิดวิวัฒนาการ ความหลากหลายและการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันของสิ่งมีชีวิต ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพันธุกรรม ยารักษาโรค และความ
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

ICNS 112 Integrated Biology 

ชีววิทยาเชิงบูรณาการ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Diversity and development of life; origin of life; cell; energy transformation; 

genetics; natural selection and evolution; ecology awareness. 

ความหลากหลายและการเจริญพัฒนาของสิ่งมีชีวิต กําเนิดสิ่งมีชีวิต เซลล์ การเปลี่ยนแปลง
ของพลังงาน พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติและวิวัฒนาการ ความตระหนักในระบบ
นิเวศ 
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ICNS 114 The Science of the Human Body 

วิทยาศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Basic structure of a cell, the immune system, and several bodily systems; basic 

look into how several of the primary functions operate, such as tissue structure, 

endocrine system, respiration, digestion, reproduction, the nervous system, and 

the sense organs. 

โครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบอ่ืนๆ ของร่างกาย ได้เรียนรู้ถึงการ
ทํางานของระบบต่างๆ นั้นของร่างกาย เช่น โครงสร้างของและเนื้อเยื่อ ระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาท และอวัยวะรับสัมผัส 

ICNS 115 Hominid Evolution and Primate Society 

วิวัฒนาการของมนุษย์วานรกับสังคมของคนและลิง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The origins and evolution of the hominids, to natural selection, and to the study 

of non-human primate societies within the evolutionary framework; origins of 

human species, examining the origins of some of the more important physical 

and behavioral traits that distinguish humans from other non-human 

mammalian relatives; the biological and behavioral characteristics of human 

and non-human primates – both extinct and extant. 

ต้นกําเนิดและวิวัฒนาการของมนุษย์วานร การคัดเลือกตามธรรมชาติ และการศึกษาถึงสังคม
คนและลิงภายในกรอบวิวัฒนาการ ต้นกําเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ศึกษาต้นกําเนิดของรูปร่าง
และอุปนิสัย และลักษณะทางพฤติกรรมที่มนุษย์แตกต่างไปจากพวกเลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่
มนุษย์ ลักษณะเฉพาะทางชีววิทยาและนิสัยของมนุษย์และพวกไม่ใช่มนุษย์ ทั้งที่ยังมีอยู่และที่
สูญไปแล้ว 

ICNS 116 Mushrooms, Molds and Mankind 

เห็ด รา และมนุษยชาติ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
How fungi, people and societies interact; industrial applications of fungi using 

relevant scientific information and techniques; identification of various fungi, 

mostly mushrooms, will also be included. 

เชื้อรา มนุษย์และสังคม สัมพันธ์กันอย่างไร สํารวจการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา มนุษย์ และ
สังคม เห็ด รา และผลิตภัณฑ์จากราต่างๆ การใช้ทางอุตสาหกรรมของเชื้อรา อีกท้ังจะได้
ทดลองจําแนกชนิดของรา และเห็ดต่างๆ 

ICNS 117 Plants, People, and Society 

พืช มนุษย์ และสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
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How people and societies interact with the plant and fungal worlds; differences 

among cultures and the indigenous uses of medicinal, textile and food plants; 

the benefits, problems and social implications of their use. 

สํารวจการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคมต่อโลกของพืชและรา ความแตกต่างกันใน
วัฒนธรรมที่ต่างกัน และการใช้ประโยชน์จากพืช ทั้งทางด้านการเป็นยา ใช้ทอเป็นผ้าเพ่ือทํา
เครื่องนุ่งห่ม และใช้เป็นอาหาร ข้อดีและข้อเสียของการใช้ประโยชน์ดังกล่าว 

ICNS 121 Fundamental Chemistry 

เคมีขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Enables students to understand basic reactions at the atomic and molecular 

level and their use in common processes such as in industry and manufacturing. 

Students will attain better understanding of how science in general and 

chemistry in particular helps us understand and develop our world and solve 

problems. 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจปฏิกริยาระดับอะตอมและโมเลกุลขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการนําไปประยุกต์
ในการกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจ
มากยิ่งขึ้นว่าวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาวิชาเคมีช่วยให้เราเข้าใจโลก อีกท้ังพัฒนาและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโลกของเราได้อย่างไร 

ICNS 122 Principles of Chemistry 

หลักเคมี 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Atomic structure, chemical bonding, gases, solids and liquid solutions, 

stoichimetry, chemical equilibria, ionic equilibria, periodic properties of 

representative and transition elements. 

โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี ก๊าซ สารละลายในของแข็งและของเหลว สตอคิโอเมทรี 
สมดุลทางเคมี สมดุลอิออน คุณสมบัติทางเคมีของธาตุชนิดต่างๆ 

ICNS 131 Fundamental Physics 

ฟิสิกส์ขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Basic concepts of physics that impact individuals and society on a daily basis: 

physical quantities, Newtonian mechanics and dynamics, energy and heat, 

electricity and magnetism, light and sound, and the electromagnetic spectrum. 

ความรู้ขั้นพ้ืนฐานของฟิสิกส์ที่มีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม หน่วยมาตรวัดต่างๆ กลศาสตร์
และพลศาสตร์ พลังงานและความร้อน ไฟฟูาและแม่เหล็ก แสงและเสียง และสเป็กตรัมของ
แม่เหล็กไฟฟูา 

ICNS 132 Principles of Physics 

หลักฟิสิกส์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Measurement, units and dimensions; vectors; description of motion; Newton‟s 

Laws of Motion; work: kinetic energy, potential energy, conservation of 

energy; linear momentum and it‟s Law of the Conservation; equilibrium and 

elasticity; periodic motion; one dimensional wave motion; sound and hearing; 

hydrostatics; heat and thermal properties of mater; electricity and magnetism; 

geometrical optics; nuclear physics. 

ระบบการวัด หน่วย และมิติ; เวคเตอร์; การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว: คําอธิบาย กฎของนิว
ตัน; การทํางาน: พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ การอนุรักษ์พลังงาน; โมเมนตัมเชิงเส้น และกฎ
การรักษาสภาวะของมัน; ความสมดุลย์และความยืดหยุ่น; การเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ การเคลื่อนที่
ของคลื่นในมิติเดียว; เสียงและการได้ยิน; อุทกสถิตศาสตร์; ความร้อนและคุณสมบัติทางด้าน
อุณหภูมิของสสาร; กระแสไฟฟูาและแม่เหล็ก; การมองเห็นในทางเรขาคณิต; นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
 

ICNS 133 Introduction to Astronomy 

ดาราศาสตร์ขั้นแนะนํา 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Basic ideas of astronomy, astrophysics and cosmology;  the progress of human 

understanding of the universe; the impact of scientific method on astronomical 

observation; the Earth & the Moon; the Solar System; the lifecycle of stars; 

Black Holes; galaxies; and the current understandings about the origins and 

future of the universe. 

ความรู้พื้นฐานด้านดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ และจักรวาลวิทยา สํารวจความรู้ความ
เข้าใจของมนุษย์ในเรื่องเก่ียวกับจักรวาล ผลกระทบของการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในการ
สํารวจทางดาราศาสตร์ โลก และดวงจันทร์ ระบบสุริยะ วงจรชีวิตของดวงดาว หลุมดํา กา
แลคซี และความเข้าใจในด้านแหล่งกําเนิดและอนาคตของจักรวาล 

ICNS 141 Computer Essentials 

องค์ประกอบสําคัญของคอมพิวเตอร์ 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Skills and knowledge to interact and learn in a digital environment more 

effectively on a personal level; hands-on experience with commonly used 

software packages and operating systems, computer security. 

ความรู้ความชํานาญในการสื่อสารและเรียนรู้โดยอาศัยระบบดิจิทัล การปฏิบัติการช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ 

ICNS 142 Introduction to Internet Technology 

เทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตขั้นแนะนํา 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Characteristics and types of communication technologies commonly used on 
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the Internet; Internet standards and technology; the uses of online services; 

basic HTML; basic scripting in JavaScript. 

ลักษณะและชนิดของเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่มีใช้กันทั่วไปในอินเทอร์เน็ต การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือค้นคว้า เป็นเครื่องมือสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการเสนอผลงาน
และความรู้ทางด้านมาตรฐานของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี การใช้ออนไลน์เซอร์วิส พ้ืนฐาน
โปรแกรม HTML, JavaScript 

ICNS 143 Fundamental of Computer Science 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขั้นหลักมูล 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History of computer science; algorithms in theory and practice; binary 

numbers, Boolean logic, and gates; an introduction to computer organization 

and system software, such as operating systems; basic networking concepts and 

information security; high-level language programming. Real world examples 

of computer science applications will be examined, such as using data 

structures to enable spellcheckers; artificial intelligence in search engines and 

navigation systems; and creating computer graphics for entertainment media. 

ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ อัลโกริธึมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เลขฐานสอง 
สมการบูลีนโลจิกและเกทส์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ เช่น ระบบ
การควบคุม หลักการของพ้ืนฐานการทําโครงข่าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
โปรแกรมท่ีใช้ภาษาขั้นสูง มีการตรวจสอบระบบตัวอย่างที่มีใช้งานกันอยู่ เช่น การใช้
โครงสร้างข้อมูลที่มีอยู่ในการตรวจสอบตัวสะกด การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้นคว้าและใน
ระบบคอมพิวเตอร์นําวิถี การสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในงานบันเทิงนิเทศน์ 

ICNS 152 Southeast Asian Ecology 

นิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Overview of the ecological systems of Southeast Asia, and discusses the 

current impacts and potential threats to the ecosystems; the protected area 

system and its role in protecting intact ecosystems, in the conservation of 

biological diversity, in providing ecological services, and as a key component 

of ecotourism; relationship between ecosystem protection and sustainable 

development, and the international conventions that relate to ecosystem 

protection; ecofriendly guidelines for developers and planners. 

ความรู้ทั่วไปด้านระบบนิเวศวิทยาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุการณ์ที่ทําให้เกิดปัญหา
โต้แย้งต่างๆ ในปัจจุบัน และสิ่งที่จะมีผลคุกคามระบบนิเวศ การจัดระบบพ้ืนที่คุ้มครอง เพ่ือ
ปูองกันการทําลายระบบนิเวศ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการรักษาระบบ
นิเวศ และเพ่ือเป็นสถานที่สําหรับทัศนศึกษาทางนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษา
ระบบนิเวศและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน การประชุมระดับนานาชาติที่เก่ียวข้องกับการรักษา
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ระบบนิเวศ แนวทางการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับนักพัฒนาและนักวางแผนงาน 
ICNS 153 Ecosystems and Natural Resources 

ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Human impacts on ecosystems and natural resources; structure, function and 

diversity of global ecosystems, ecosystem valuation and management, and 

threats to ecosystem function including climate change, pollution and 

extinction; scientific approaches to investigation of the causes and potential 

solutions of threats to ecosystems are discussed. A day trip for direct 

observation and study of ecosystem function and management is required. 

ตรวจสอบผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้าง การทํางาน
และความหลากหลายของระบบนิเวศของโลก การประเมินและการจัดการระบบนิเวศ ภัย
คุกคามต่อระบบนิเวศ เช่น สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง มลพิษ และการสูญพันธุ์ของ
สิ่งมีชีวิต การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาสาเหตุและหาทางแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ดังกล่าว มีการศึกษาภาคสนามเพ่ือทําการศึกษาสภาพระบบนิเวศในธรรมชาติ 

ICNS 154 Science, Technology and Environment 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Progress of science and technology and its impact on humans and the 

environment; technology‟s ability to improve the quality of life; modification 

of natural systems to achieve human benefits; propagation of plants; 

ramification of food production; new energy sources; their effects on the 

environment, such as CFC in aerosol and ozone depletion, nuclear power 

plants, disposal and treatment of waste materials from industry, and 

environmental conservation. 

ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ การปรับระบบธรรมชาติเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ การ
แพร่กระจายของพันธุ์พืช การขยายตัวของการผลิตอาหาร แหล่งพลังงานใหม่ ผลต่อ
สภาพแวดล้อม เช่น CFC ในอากาศ และการลดลงของชั้นโอโซน โรงงานพลังงานปรมาณู การ
ทําลายหรือจัดการของเสียจากโรงงานและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 

ICNS 161 General Geology 

ธรณีวิทยาทั่วไป 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introducing fundamental concepts and applications of general geology at a 

beginning level. Basic concepts of physical geology, emphasizing surficial and 

deep earth processes, including rock formation, plate tectonics, weathering and 

erosion, formation of landscapes, and crustal deformation. 
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หลักการเบื้องต้นของธรณีวิทยาและการประยุกต์ หลักการธรณีวิทยาทางกายภาพ เน้นที่
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดในระดับผิวโลก และลึกเข้าไปจากผิวโลก รวมถึงกระบวนการกําเนิด
ของหิน และชั้นหิน ภูมิอากาศ และการผุกร่อน การก่อตัวของภูมิประเทศ และการสลายตัว
ของเปลือกโลก 

ICNS 171 The Scientific Approach and Society 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์กับสังคม 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An examination of the scientific method through the work and ideas of 

outstanding scientific thinkers, the process of scientific reasoning and theory 

building, the impact of science on society. 

สํารวจวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ โดยเรียนรู้การทํางานและความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่
มีชื่อเสียง ศึกษากระบวนการค้นหาเหตุผลและคําตอบ การตั้งทฤษฎี และผลกระทบของงาน
ทางวิทยาศาสตร์ต่อสังคม 

ICNS 211 The Science of Food 

วิทยาศาสตร์การอาหาร 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Most significant types of foods, their chemical, biochemical, physical 

properties and microbiological nature; overview of food production and 

distribution chain from raw material utilization, processing, preservation to 

finished products, storage and distribution. 

ประเภทของอาหารที่สําคัญที่สุด สมบัติทางเคมี ทางชีวเคมี ทางฟิสิกส์ และทางจุลชีววิทยา 
การพิจารณาการผลิตอาหารและเครือข่ายการจัดจําหน่ายอาหารตั้งแต่การใช้ประโยชน์จาก
วัตถุดิบ การแปรรูป การถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีทําสําเร็จแล้ว การเก็บรักษาและการจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

ICNS 212 Essentials of the Food Industry 

องค์ประกอบสําคัญของอุตสาหกรรมอาหาร 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The basic concepts of basic and applied science that are fundamental to the 

food industry. Scientific perspectives on food production, from ingredient  

sourcing, product development and processing, through to waste management. 

Food marketing, food policy and environmental sustainability are also explored 

through case studies. 

หลักการของวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่นําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
มุมมองทางด้านวิทยาศาสตร์ของการผลิตอาหาร จากแหล่งวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบําบัดของเสียจากการผลิต รวมถึงการสํารวจการตลาด 
นโยบาย และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วย 
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ICNS 255 Essentials of Marine Life 

องค์ประกอบสําคัญของสัตว์ทะเล 
4 (3-2-7) 

๔ (๓-๒-๗) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The natural history of marine organisms, exclusive of protozoa and insects. 

Types of environment in the ocean, with special reference to shallow tropical 

seas. The relation of biological distributions to the physical and chemical 

environment. The effects of environmental change.  The application of 

ecological techniques to local problems. Field surveys with laboratory exercises 

are included. 

ประวัติธรรมชาติของสัตว์ทะเลโดยไม่รวมโพรโทซัวและแมลง ประเภทของสิ่งแวดล้อมใน
มหาสมุทรโดยเน้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเขตร้อน ความสัมพันธ์ของการกระจายของสัตว์ทะเล
กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและเคมี ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การประยุกต์
เทคนิคทางนิเวศวิทยาในการแก้ปัญหาระดับท้องถิ่น มีการสํารวจภาคสนามและปฏิบัติการ 

ICNS 256 Sustainable Development 

การพัฒนาแบบยั่งยืน 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Sustainable development; guiding principles and approaches; 1972 Stockholm 

Earth Summit; 1992 Rio Earth Summit; Agenda 21; 2002 Johannesburg World 

Summit; outcomes of the summits; the role of UN agencies, NGOs, 

governments, businesses and individuals; industry and farming and the 

environment; population; poverty and inequality; food and agriculture; 

corporate social responsibility and the International Organization for 

Standardization. 

การพัฒนาแบบยั่งยืน หลักการชี้นําและการเข้าถึง การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกท่ีกรุงสต๊อก
โฮล์ม ๑๙๗๒ การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกท่ีกรุงริโอ เดอจาไนโร ๑๙๙๒ แผนปฏิบัติการ ๒๑ 
การประชุมสิ่งแวดล้อมโลกท่ีกรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ๒๐๐๒ ผลของการ
ประชุมบทบาทของสหประชาชาติ องค์การนอกภาครัฐ รัฐบาล ธุรกิจ และปัจเจกบุคคล 
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม ประชากร ความยากจน และความไม่เสมอ
ภาค อาหารและการเกษตร ความรับผิดชอบต่อสังคมของค์กร และองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการมาตรฐาน 

ICNS 257 Environmental Issues: Past, Present and Future 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An in-depth study of environmental issues e.g. Exxon Valdez and other oil 

spills; Bhopal and other chemical leaks; Chernobyl and other radiation leaks; 

ozone depletion; global warming; loss of biodiversity; deforestation; genetic 

engineering and GMOs; water issues; urban issues; includes contemporary and 

likely future environmental issues. 
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ประเด็นทางสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด ตัวอย่างเช่น ปัญหาคราบน้ํามันจากเรือ เอ็กซอนวาล
ดีซ และปัญหาเรือน้ํามันรั่วอ่ืนๆ โบพาล และการรั่วไหลทางเคมีอ่ืนๆ เชอโนบิล และการรั่ว
ทางรังสีอื่นๆ การลดน้อยของโอโซน สิ่งเตือนโลกร้อน การลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การตัดไม้ทําลายปุา พันธุวิศวกรรม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ 
ประเด็นทางน้ํา ประเด็นเกี่ยวกับเขตเมือง ประเด็นร่วมสมัยอ่ืนๆ ในทางสิ่งแวดล้อม และ
ประเด็นที่น่าจะมีในอนาคต 

 
 

Humanities 

ICID 100 Freshman Seminar 

สัมมนานักศึกษาใหม่ 
0 (0-1-0) 

๐ (๐-๑-๐) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Compulsory for all freshmen; time management skills, study plan, adjustment 

to college‟s life, and teachers‟ expectation. 

วิชาบังคับสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทุกคน ทักษะการบริหารจัดการเวลา แผนการศึกษา การ
ปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้ววิทยาลัย และความคาดหวังของอาจารย์ 

ICHM 101 Introduction to Philosophy 

ปรัชญาขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Fundamental philosophical methods and leading philosophical ideas concerning 

the notions of reality ('metaphysics'), knowledge ('epistemology'), 

consciousness ('philosophy of mind') and freedom ('action theory' /'ethics');  

reading of paradigmatic texts, both traditional and contemporary, and analysis 

as well as comparison of philosophical arguments; discussion of modern 

scientific research results in relationship to topics traditionally considered 

philosophical. 

แบบแผนปรัชญาพ้ืนฐานและแนวคิดเก่ียวกับความจริงในธรรมชาติ (อภิปรัชญา( ความรู้ 
(ญาณวิทยา( จิตสํานึก (ปรัชญาจิต( และอิสรภาพ (จริยศาสตร์( อ่านข้อเขียนยุคเก่า และร่วม
สมัยแล้วอภิปรายเปรียบเทียบแนวคิดต่างๆ อภิปรายถึงผลของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่
สัมพันธ์กับหัวข้อทางปรัชญาที่เก่ียวข้อง 

ICHM 103 Introduction to Logic 

ตรรกศาสตร์ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to methods of symbolic deductive logic (natural deduction, 

transformation tasks and logical analysis with regard to English) and to basic 

concepts characterizing modern logical theories; propositional logic; syllogistic 

reasoning and basic predicate logic. 
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รูปแบบของตรรกศาสตร์นิรนัยและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ (นิรนัยธรรมชาติ การแปรรูปทาง
ธรรมชาติและการวิเคราะห์ทางตรรกศาสตร์( แนวคิดทฤษฎีตรรกศาสตร์สมัยใหม่เบื้องต้น 
ตรรกะนิพจน์ วิธีอนุมาน ตรรกะกริยา 

ICHM 105 Music Appreciation 

ดนตรีวิจักษ์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to distinctive features of Western classical music with 

paradigmatic examples; an elementary outline of music history, musical styles 

and idioms; exploration of musical form and structure as an essential but  

dynamic constituent of aesthetic expression; analysis and interpretation of basic 

musical patterns for the development of musical awareness and listening skills. 

ลักษณะเฉพาะและตัวอย่างงานดนตรีตะวันตก ประวัติศาสตร์ทางดนตรีเบื้องต้น แนวของ
ดนตรี ศัพท์สํานวนเฉพาะ รูปแบบและโครงสร้างในการแสดงออกทางสุนทรียศาสตร์ 
วิเคราะห์และตีความชิ้นงานดนตรีในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจและทักษะการฟัง 

ICHM 106 Moral and Ethical Studies 

ศีลธรรมและจริยศาสตร์ศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to diverse ethical theories and paradigms (Virtue Ethics, 

Utilitarianism, Deontology, Naturalism, Intuitionism) in both historic and 

systematic terms. Outline of metaethics and formal ethics, multicultural 

approaches to ethics as well as psychological moral constraints (Situationism). 

Discussion of ethical reasoning with regard to contemporary ethical issues 

(human and animal rights, sexuality, environmental pollution, abortion, death 

penalty and euthanasia). 

ทฤษฎีและกระบวนทัศน์ของจริยศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ (จริยศาสตร์คุณธรรม ประโยชน์นิยม 
จริยศาสตร์เชิงหน้าที่ ธรรมชาตินิยม อัชฌัติกญาณนิยม( ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และแบบแผน 
รู้จักกับอภิจริยศาสตร์ จริยศาสตร์แบบแผน การเข้าใจจริยศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
สถานการณ์นิยม อภิปรายถึงเหตุผลทางจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นต่างๆ ในยุค
ปัจจุบัน (สิทธิมนุษยชน สิทธิของสัตว์ เพศสัมพันธ์ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม การทําแท้ง โทษ
ประหารชีวิต และการุณยฆาต( 

ICHM 107 Introduction to Asian Philosophy 

ปรัชญาเอเชียขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Main aspects of Asian philosophy, covering the key philosophical ideas in 

India, starting from the Indian philosophy during the Rgvedic period, Buddhist 

philosophy and other main Hindu philosophical ideas developed during and 

after the Buddha‟s lifetime. 
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แนวคิดหลักของปรัชญาเอเชีย แก่นของปรัชญาอินเดียนับตั้งแต่ยุคพระเวท พุทธปรัชญาและ
ปรัชญาฮินดูที่สําคัญอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและหลังพระพุทธองค์เสด็จปรินิพพาน 

ICHM 140 Elementary Art Theory 

ทฤษฎีศิลปะเบื้องต้น 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Art theory in both analytical and historical terms including the relationship 

between art and technology; exploration of major concepts in Aesthetics and 

Semiotics and analysis of diverse art forms as well as individual art pieces. 

ทฤษฎีศิลปะ ทั้งด้านวิเคราะห์และประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของศิลปะและเทคโนโลยี 
แนวคิดหลักของสุนทรียศาสตร์และสัญญศาสตร์ วิเคราะห์รูปแบบของงานศิลปะ และชิ้นงาน
ศิลปะ 

ICHM 141 Art Appreciation I 

ศิลปะวิจักษ์ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Visual and historic elements of art; study of the most important works of art 

from the classical periods in art history such as ancient Greece and Rome, 

through the 16th century Renaissance and early Baroque periods. 

องคป์ระกอบทางทัศนธาตุและประวัติศาสตร์ของศิลปะ ศึกษาชิ้นงานศิลปะที่สําคัญในยุค
โบราณ เช่น ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) ของกรีกและโรมันช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ 
และบาโรกตอนต้น 

ICHM 142 Art Appreciation II 

ศิลปะวิจักษ์ ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Art from the 18th century through to the 20th century; reading from selected 

texts to understand the overall cultural and intellectual context for the modern 

and post-modern periods in art and architecture. 

งานศิลปะยุคศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๐ อ่านงานเขียนที่คัดสรรเพ่ือให้เห็นภาพรวมของบริบททาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ก่อเกิดงานศิลปะและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ 

ICHM 143 Introduction to Photography 

การถ่ายภาพขั้นแนะนํา 
4 (2-4-6) 

๔ (๒-๔-๖) 
  Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Basic skills and aesthetic principles of photography, how the camera works, 

types of cameras and film, techniques in taking pictures, specialized forms of 

photography, developing film, the aesthetics of picture taking. 

ทักษะและหลักสุนทรียศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานในการถ่ายภาพ ศึกษาเรื่องกล้องและฟิล์ม เทคนิค
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การถ่ายภาพ รูปแบบเฉพาะของการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม สุนทรียภาพในการถ่ายภาพ 
ICHM 144 Intermediate Photography 

การถ่ายภาพระดับกลาง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Technical aspects of digital photography and digital darkroom technique; an 

advanced study of communicative uses of the aesthetic tools of photography; 

exposure to a variety of photographic artists with an emphasis on contemporary 

art; different approaches to the artistic process. 

เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัลและการทํางานในห้องมืด การใช้หลักสุนทรียศาสตร์ขั้นสูงในการ
ถ่ายภาพเชิงสื่อสาร ศึกษาเรื่องราวของศิลปินช่างภาพ โดยเฉพาะในยุคร่วมสมัย และ
กระบวนการสร้างสุนทรียภาพในรูปแบบต่างๆ 

ICHM 202 Intermediate Logic 

ตรรกศาสตร์ระดับกลาง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Monadic and polyadic first-order Predicate Logic in formal deduction and both 

natural language translation and argumentation; introduction to basic elements 

of logical semantics, metalogical concepts and aspects of non-classical Logic. 

ตรรกะภาคแสดงอันดับที่หนึ่งแบบ monadic และ polyadic โดยใช้ทั้งการแปลคําศัพท์และ
รากศัพท์ องค์ประกอบของสัญลักษณ์เบื้องต้น แนวความคิดทางอภิตรรกวิทยา และแนวคิด
ทางตรรกศาสตร์สมัยใหม่ 

ICHM 205 Politics and Ethics 

การเมืองและจริยศาสตร์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Ideas of political philosophy based on some classical text and contemporary 

approaches. Focusing on general questions of ethics through the lens of justice. 

Discussion of ethical questions regarding how persons ought to be governed/or 

if they ought to be governed at all (the justification of the authority of the state), 

the relationship of freedom and autonomy, and exploring the nature of a fair 

state, a good ruler and a just international order. Concepts learned will be tested 

in light of current political, ecological and economic issues. 

แนวคิดปรัชญาทางการเมืองจากข้อเขียนยุคเก่าและร่วมสมัย คําถามทางจริยศาสตร์ที่พบบ่อย
ในมุมมองของกระบวนการยุติธรรม อภิปรายคําถามทางจริยธรรมว่าบุคคลควรถูกปกครอง
อย่างไรในเมื่ออยู่ใต้อํานาจรัฐ (การชอบด้วยกฎหมายของอํานาจรัฐ( ความสัมพันธ์ของ
เสรีภาพและการปกครองตนเอง สํารวจหารัฐที่มีความเป็นธรรมหรือผู้ปกครองที่ดี และ
ระเบียบระหว่างประเทศท่ีเป็นธรรม ทดสอบผู้เรียนโดยนําบทเรียนมาประยุกต์ใช้กับประเด็น
ทางการเมือง สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 
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ICHM 206 Ethics and Technology 

จริยศาสตร์และเทคโนโลยี 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Traditional and non-traditional ethical theories and their application to issues in 

modern technology topics. 

ทฤษฎีด้านจริยศาสตร์ทั้งแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน และการนําไปใช้เพื่อนําเสนอประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ICHM 212 The Enlightenment in European Literature 

การรู้แจ้งในวรรณกรรมยุโรป 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The 18th century formative period in Europe through literary texts; political 

justice, religious tolerance, freedom of expression, individual freedom, the role  

of women in society and the perception of non-Western cultures in order to 

understand the meaning of the Enlightenment and of Immanuel Kant‟s 

principal motto of enlightenment, „Sapere aude!‟, „Dare to know!‟. The 

literature selected ranges from classical drama to satirical, adventurous and 

amorous novels. 

ข้อเขียนจากงานวรรณกรรมเพ่ือให้เห็นความเคลื่อนไหวด้านปรัชญาของยุโรปในศตวรรษที่ 
๑๘ ความเป็นธรรมทางการเมือง การยอมรับความต่างด้านศาสนา อิสรภาพในการแสดงออก 
อิสรภาพส่วนบุคคล บทบาทของสตรีในสังคมและการยอมรับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตก 
เพ่ือที่จะเข้าใจความหมายของการรู้แจ้ง (enlightenment) และคติพจน์หลักของอิมานูเอล 
คานต์ จงกล้าที่จะเรียนรู้ (Sapere aude!) ขอบข่ายงานวรรณกรรมที่ศึกษาได้แก่ บทละคร 
งานเขียนเชิงเสียดสี นวนิยายแนวผจญภัยและแนวประโลมโลก 

ICHM 213 Elements of Knowledge Representation 

ส่วนประกอบของการนําเสนอความรู้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Knowledge representation from a logical, semiotic and philosophical 

perspective  with focus on systematic conceptual accounts of the world 

(ontology) and non-monotonic (common sense) reasoning; presentation of 

selected tools and basic frameworks discussed in AI related research into 

rational agents without specifically targeting programming and efficient 

computing. 

ความรู้ที่แสดงมุมมองจากทางตรรกศาสตร์ สัญญวิทยาและปรัชญา ที่มุ่งว่าด้วยความคิดเห็นที่
เป็นระบบของโลก (ปรัชญาว่าด้วยความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์( และไม่ใช่ระดับเดียว (สามัญ
สํานึก( การใช้เหตุผล การแสดงเครื่องมือ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่อภิปรายในงานเกี่ยวกับการ
วิจัยในทางเหตุผลโดยปราศจากโปรแกรมเปูาหมายและการคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ICHM 218 Film Studies 

ภาพยนตร์ศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Picture track and sound track components of a movie and of the principles 

behind their organization in order to develop student analytic skills and 

capacity to watch films from a new and enriching point of view; examples 

chosen from films made in the United States, Europe and Asia. 

องค์ประกอบทางภาพและเสียงของภาพยนตร์ หลักการการรวบรวมกับภาพยนตร์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเสพและวิเคราะห์ภาพยนตร์ของผู้เรียน งานภาพยนตร์คัดสรรจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย 

ICHM 223 Thai Arts 

ศิลปะไทย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Thai art forms including painting, sculpture, and architecture found in Thailand 

from pre-historic to modern periods; influence of other cultures on Thai arts. 

งานศิลปะไทยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาพเขียน ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมที่พบใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสมัยใหม่  อิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มี
ต่อศิลปะไทย 

ICHM 225 The Western Classical Ideal 

ศิลปวิทยาการตะวันตกยุคเริ่มต้น 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The 5th century Athens in the famous classical age of ancient Greece which 

witnessed the rise of Western style democracy, arts, science, philosophy, and 

literature; history of the period as well as its important architectural and artistic 

remains; readings from Plato, Aeschylus, and Aristophanes; ancient Greek 

mythology sciences and philosophies that came to characterize what is known 

as “the Age of the Greek Enlightenment”. 

เอเธนส์ในศตวรรษท่ี ๕ อันเป็นยุคสําคัญของกรีกโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของโลก
ตะวันตก ทั้งระบอบประชาธิปไตย ศิลปะ วิทยาการ ปรัชญา และวรรณคดี  ศึกษา
ประวัติศาสตร์ยุคดังกล่าวและหลักฐานทางศิลปะและโบราณคดีที่คงเหลืออยู่ งานเขียนของ
เพลโต เอสคีลัส และอริสโตเฟน เทพปกรนัมของกรีกโบราณ วิทยาการและปรัชญาที่หล่อ
หลอมให้เกิด “ยุคแห่งการรู้แจ้งของกรีก” 

ICHM 241 Introduction to Drawing 

การวาดภาพขั้นแนะนํา 
4 (2-4-6) 

๔ (๒-๔-๖) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Different aspects of drawing, observation and analysis of structure, form, 
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proportion and contours, gaining a deeper understanding of visual perceptions; 

the development and practice of basic skills of realistic pencil drawing. 

การวาดภาพประเภทต่างๆ สังเกตและวิเคราะห์โครงสร้าง รูปทรง สัดส่วน และเส้นกรอบ ทํา
ความเข้าใจลึกซ้ึงยิ่งขึ้นในการรับรู้ด้วยการมองเห็น พัฒนาและฝึกการวาดด้วยดินสอแบบ
สมจริง 

ICHM 242 Intermediate Drawing 

การวาดภาพระดับกลาง 
4 (2-4-6) 

๔ (๒-๔-๖) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Application and practice of drawing skills with models with more complex 

structure and shading, new techniques of drawing and new media/drawing 

tools, practicing to develop more sensitivity to the visual (with finer details), 

knowing one‟s own personal artistic preferences and developing some personal 

style in drawing. 

ประยุกต์และฝึกใช้ทักษะต่างๆในการวาดภาพจากตัวแบบที่โครงสร้างและแสงเงาซับซ้อนขึ้น 
เทคนิค และสื่อ/อุปกรณ์การวาดภาพแบบใหม่ พัฒนาทักษะการวาดให้มีรายละเอียดมากข้ึน 
สร้างรูปแบบเฉพาะตัวในการวาดภาพของผู้เรียน 

 

 

 

Social Sciences 

ICSS 112 Introduction to Psychology 

จิตวิทยาขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Human behaviour and mental functioning. The nervous system, consciousness, 

psychoactive drugs, sensation and perception, psychogenetics, life-span 

development, thinking, memory, language, conditioning and learning, 

motivation, personality, and stress. 

พฤติกรรมมนุษย์และการทํางานของจิต ระบบประสาท ความตระหนักรู้ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
ผัสสาการและการรับรู้ทางผัสสะ จิตพันธุกรรม การพัฒนาในช่วงชีวิต การคิด ความทรงจํา 
ภาษา การปรับสภาวะและการเรียนรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และความเครียด 

ICSS 113 Introduction to Sociology 

สังคมวิทยาขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Humans as social beings; socialization and the sense of self; social action and 

interaction; social patterns and groups; culture; deviance; sociology as science; 

statistics and correlations; social stratification; and gender. 

มนุษย์ในฐานะเป็นสัตว์สังคม การขัดเกลาทางสังคมและความสํานึกในตัวตน การกระทําทาง
สังคมและปฏิสัมพันธ์ รูปแบบและกลุ่มทางสังคม วัฒนธรรม พฤติกรรมเบี่ยงเบน สังคมวิทยา
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ในฐานะเป็นศาสตร์ สถิติและสหสัมพันธ์ การแบ่งชั้นทางสังคม และเพศ 
ICSS 114 Introduction to Economics 

เศรษฐศาสตร์ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Basic principles of economics; economic valuation, scarcity, and the price 

mechanism; factors determining the supply of and demand for goods; factors 

affecting competitive markets; and international trade. 

หลักการเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์ การกําหนดค่าทางเศรษฐศาสตร์ การขาดแคลนและกลไก
ของราคา ปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดที่มีการแข่งขัน 
และการค้าระหว่างประเทศ 

ICSS 115 Introduction to Physical Anthropology 

มานุษยวิทยากายภาพขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The origin of human beings and special features of human race, distinctiveness, 

and present situation of the human species. Darwinian Theory, human 

evolution and cultural development, human diversity, population, and diseases. 

กําเนิดของมนุษย์และลักษณะพิเศษของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ลักษณะเด่นและสถานการณ์ปัจจุบัน
ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ทฤษฎีแบบดาร์วิน วิวัฒนาการของมนุษย์ และการพัฒนาด้านวัฒนธรรม  
ความหลากหลายของมนุษย์ ประชากรและโรคต่างๆ 

ICSS 116 Introduction to Political Science 

รัฐศาสตร์ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to political science and the political systems. Forms of 

government, the evolution of the state, political authority, the nature of 

citizenship, and the relationship between states in the modern world. 

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์และระบบการเมือง รูปแบบของรัฐบาล วิวัฒนาการของรัฐ สิทธิ
อํานาจทางการเมือง ลักษณะของความเป็นพลเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆ ในโลก
สมัยใหม่ 

ICSS 117 Introduction to Social Anthropology 

มานุษยวิทยาสังคมข้ันแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to selected aspects of social anthropology; forms of society; 

family and kinship; ethnicity and identity; economic and political relationships; 

consumption and exchange; rites of passage and the life cycle; rituals, 

meanings, and cultural performances. 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแง่มุมที่เลือกสรรแล้วของมานุษยวิทยาสังคม รูปแบบของสังคม 
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ครอบครัวและเครือญาติ ชาติพันธุ์และเอกลักษณ์ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง 
การบริโภคและการแลกเปลี่ยน พิธีกรรมการเปลี่ยนผ่านและวัฏจักรชีวิต พิธีต่างๆ ความหมาย
และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

ICSS 118 Introduction to Mass Communications 

การสื่อสารมวลชนขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to mass communication and the mass media; the development, 

scope and functions of the mass media; basic mass communication theories; the 

role and significance of the media in relationship to the individual and society. 

ความรู้เบื้องต้นเรื่องสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชน การพัฒนา ขอบเขต และหน้าที่ของ
สื่อมวลชน ทฤษฎีสื่อสารมวลชนขั้นพ้ืนฐาน บทบาทและความสําคัญของสื่อในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและสังคม 

ICSS 119 Introduction to International Studies 

การศึกษาระหว่างประเทศข้ันแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The Inter-State System and the rise of the nation-state paradigm as a basis for 

articulating foreign policy and conducting diplomacy; post-WW II institutions 

and mechanisms for organizing international relations; colonialism, anti-

colonialist movements and the decolonization process; the global economy and 

economic development agendas; the Cold War and its legacy; the rise of non-

state actors; global media and transitional information flows; contemporary 

debates. 

ระบบระหว่างรัฐ กําเนิดของกระบวนทัศน์เรื่องรัฐชาติในฐานะเป็นรากฐานในการสื่อสาร
นโยบายระหว่างประเทศและการดําเนินการทูต สถาบันที่กําเนิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
และกลไกในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ลัทธิอาณานิคม ขบวนการต่อต้าน
ลัทธิอาณานิคมและกระบวนการในการปลดปล่อยอาณานิคม เศรษฐกิจโลกและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สงครามเย็นและผลพวง กําเนิดขององค์กรนอกรัฐ สื่อระดับโลกและการถ่ายเท
ข้อมูลที่เปลี่ยนไป ข้อถกเถียงในปัจจุบัน 

ICSS 121 Southeast Asian Studies 

เอเชียอาคเนย์ศึกษา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A general study of the Southeast Asian region: its distinctive features, 

geography, societies and cultures, economics, and history; the development of 

“Southeast Asian Studies” curriculum; an introduction to other courses on the 

region. 

การศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลักษณะเด่น ภูมิ
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ประเทศ สังคมและวัฒนธรรมต่างๆ เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร “เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” แนะนําวิชาอ่ืนๆ เกี่ยวกับภูมิภาคนี้ 

ICSS 133 Introduction to European History 

ประวัติศาสตร์ยุโรปขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An overview of the major developments in European history up to 1945, the 

geography of the European continent, the legacies of Greece and Rome, the 

Dark Ages, the Mediaeval Period, the Renaissance and the Reformation, the 

Scientific Revolution and the Enlightenment, the Industrial Revolutions and the 

economic transformation, Nationalism and the European wars of the 19th and 

20th centuries. 

ภาพรวมของพัฒนาการสําคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปถึงปี ๑๙๔๕ ภูมิประเทศของทวีปยุโรป 
มรดกของกรีกและโรม ยุคมืด ยุคกลาง ยุคฟ้ืนฟูวิทยาการและการปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติ
ทางวิทยาศาสตร์และยุคการรู้แจ้ง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนรูปแบบทาง
เศรษฐกิจ ชาตินิยมและสงครามยุโรปในศตวรรษท่ี ๑๙ และ ๒๐ 

ICSS 135 Introduction to Human Geography 

ภูมิศาสตร์มนุษย์ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Human way of life in relation with geographical space. Population growth and 

distribution. Patterns of livelihood. Agricultural and industrial locations. 

Disparities between rich and poor. The concept of “development”. Human 

settlements. Communication. Regional cultural patterns. States, ethnicities, and 

global order. 

วิถีชีวิตของมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ การเติบโตและการกระจายตัวของ
ประชากร รูปแบบของวิธีการดําเนินชีวิต แหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ความแตกต่าง
ระหว่างความร่ํารวยกับความยากจน แนวคิดของ “การพัฒนา” การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การ
คมนาคม แบบแผนวัฒนธรรมภูมิภาค รัฐ ชาติพันธุ์ และระเบียบโลก 

ICSS 136 Religious Experience and Traditions 

ประสบการณ์และประเพณีทางศาสนา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The academic study of religions. Religious phenomena. The religious traditions 

of East and West. Contemporary religious developments and the modern world. 

การศึกษาศาสนาในเชิงวิชาการ ปรากฎการณ์ต่างๆ ทางศาสนา ประเพณีต่างๆ ทางศาสนา 
ทั้งในโลกตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการทางศาสนาในปัจจุบันและโลกสมัยใหม่ 

ICSS 137 Introduction to Archaeology 

โบราณคดีข้ันแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, development. The development of ancient civilizations. Contemporary 

archaeology. Discussions of important archaeological sites in Southeast Asia. 

ประวัติศาสตร์ การพัฒนา การพัฒนาของอารยธรรมโบราณ โบราณคดีร่วมสมัย เนื้อหารวมถึง
การอภิปรายแหล่งโบราณคดีสําคัญในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ICSS 139 Tourism Geography 

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Geography and the importance of place; world regions: physical, political, 

economic, and cultural characteristics; the development of international 

tourism; geographical patterns of tourism and the tourism features of selected 

world regions. 

ภูมิศาสตร์และความสําคัญของพื้นที่ ศึกษาลักษณะด้านกายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของภูมิภาคต่างๆ ในโลก การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติ รูปแบบทางภูมิศาสตร์
ของการท่องเที่ยวและลักษณะการท่องเที่ยวของภูมิภาคในโลกที่เลือกสรรมา 

ICSS 202 Social Institutions 

สถาบันทางสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Basic social institutions in comparative global perspective. Socialization. 

Marriage and the family. Education and knowledge. Religion and culture. 

Media and communication. Government and administration. Politics and 

power. Multi-institutional politics approaches in sociology. 

สถาบันพื้นฐานทางสังคมในกรอบของการเปรียบเทียบระดับโลก การขัดเกลาทางสังคม การ
แต่งงานและครอบครัว การศึกษาและความรู้ ศาสนาและวัฒนธรรมสื่อมวลชนและการสื่อสาร 
รัฐบาลและการบริหาร การเมืองและอํานาจ แนวทางการศึกษาการเมืองแบบพหุสถาบันใน
วิชาสังคมวิทยา 

ICSS 203 Globalization and the Modern World 

โลกาภิวัตน์และโลกสมัยใหม่ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The global structures and transformations of the late twentieth century; the 

global economy; food supply; population; diseases; environment, resources, 

and pollution; communications; geopolitics; national-states, regional, and 

international organizations; minorities; the role of women; warfare and 

terrorism; migration and refugees; crime; culture. 

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงปลายศตวรรษท่ี ๒๐ เศรษฐกิจโลก ทรัพยากร
อาหาร ประชากร โรค สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และมลภาวะ การติดต่อสื่อสาร 
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ภูมิศาสตร์การเมือง รัฐชาติ องค์การระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ ชนกลุ่มน้อย 
บทบาทสตรี สงครามกับการก่อการร้าย การอพยพกับผู้ลี้ภัย อาชญากรรม และวัฒนธรรม 

ICSS 204 World History A (c. 1400-1763) 

ประวัติศาสตร์โลก ก (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๔๐๐ - ๑๗๖๓( 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Selected aspects of world history from c.1400 to c.1763, concentrating on the 

political and economic forces which brought the various societies of the world 

together and created the background for the modern world; the traditional 

civilizations of Asia, Europe and Africa; the gunpowder revolution; the 

overseas expansion of Western Europe;  the development of a world economy; 

the emergence of Russia; absolutism and constitutionalism as forms of 

government; printing and the Scientific Revolution. 

ประวัติศาสตร์โลกบางแง่มุมที่คัดสรรแล้วจากราวปี ค.ศ. ๑๔๐๐ ถึงราวปี ค.ศ. ๑๗๖๓ เน้น
พลังทางการเมืองและเศรษฐกิจที่นําสังคมหลากหลายในโลกมาอยู่ด้วยกันและสร้างภูมิหลัง
ให้กับโลกสมัยใหม่ อารยธรรมตามประเพณีเดิมของทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา การปฏิวัติ
ดินปืน การแผ่ขยายโพ้นทะเลของยุโรปตะวันตก การพัฒนาเศรษฐกิจโลก การก่อตัวของ
รัสเซีย สมบูรณาญาสิทธิ์และรัฐธรรมนูญนิยมในฐานะรูปแบบของรัฐบาล การพิมพ์และการ
ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ 

ICSS 205 World History B (c. 1763-1914) 

ประวัติศาสตร์โลก ข (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๗๖๓ – ๑๙๑๔( 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Selected aspects of world history from c.1763 to 1914; the Industrial 

Revolutions and the growth of the world economy; the American and French 

Revolutions; Latin American independence and development; political 

developments in Europe and the United States: representative government, the 

abolition of slavery, nationalism, socialism, women‟s rights; imperialism and 

responses to it; the emergence of Japan; wars and warfare; social, scientific, 

medical and technological developments. 

ประวัติศาสตร์โลกบางแง่มุมที่คัดสรรแล้วจากราวปี ค.ศ. ๑๗๖๓ ถึงปี ค.ศ. ๑๙๑๔ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การปฏิวัติในอเมริกาและในฝรั่งเศส การได้รับ
เอกราชและการพัฒนาของประเทศในลาตินอเมริกา พัฒนาการทางการเมืองในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา อันได้แก่ รัฐบาลระบบผู้แทนราษฎร การเลิกทาส ชาตินิยม สังคมนิยม และ
สิทธิสตรี จักรวรรดินิยมและปฏิกิริยาที่มีต่อจักรวรรดินิยม การเข้ามามีบทบาทของญี่ปุุน 
สงครามและการรบ พัฒนาการทางสังคม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี 
 

ICSS 206 World History C (c. 1914-1945) 

ประวัติศาสตร์โลก ค (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๑๔ – ๑๙๔๕( 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A short introduction to selected aspects of world history during the early 20th 

century; the two world wars; the Russian Revolutions; the development of the 

Soviet Union; the League of Nations and international relations during the 

interwar period; the American Boom of the 1920s; the Great Crash and its 

global impact; the rise of Fascism and Nazism; regional developments in Latin 

America, Asia, Africa and Australasia. 

ความรู้เบื้องต้นโดยสังเขปเก่ียวกับประวัติศาสตร์โลกในแง่มุมที่คัดสรรแล้วในช่วงต้นศตวรรษที่ 
๒๐ สงครามโลกท้ัง ๒ ครั้ง การปฏิวัติรัสเซีย พัฒนาการของสหภาพโซเวียต สันนิบาตชาติ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วงระหว่างสงครามทั้งสอง การเติบโตอย่างก้าวกระโดดใน
อเมริกาช่วงทศวรรษ ๑๙๒๐ การล่มของตลาดหุ้นครั้งใหญ่และผลกระทบต่อสังคมโลก การ
เกิดของลัทธิฟาสซิสต์และลัทธินาซี การพัฒนาภูมิภาคในลาตินอเมริกา เอเชีย แอฟริกาและ
ออสตราเลเชีย 

ICSS 207 World History D (c. 1945-2000) 

ประวัติศาสตร์โลก ง (ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๔๕ – ๒๐๐๐( 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A short introduction to selected aspects of world history since World War II. 

The USA and the USSR as superpowers. The Cold War. The UN system. 

Decolonialization and the „Third World‟. Major regional powers. The Soviet 

collapse and its repercussions. Regional conflicts in the Middle East, South 

Asia, and the Balkans. Economic, technological and scientific developments. 

The great consumer boom. OPEC and oil prices. The World Bank and IMF. 

The EU and other economic regionalisms. World poverty. New political 

movements: Civil Rights, feminism, radical Islam. Ethnic conflicts and 

nationalism. 

ความรู้เบื้องต้นโดยสังเขปเก่ียวกับประวัติศาสตร์โลกในแง่มุมที่คัดสรรมาตั้งแต่สงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ อเมริกาและรัสเซียในฐานะเป็นอภิมหาอํานาจ สงครามเย็น ระบบสหประชาชาติ การ
ปลดปล่อยอาณานิคมและ ‘โลกที่ ๓’ มหาอํานาจหลักในระดับภูมิภาค การล่มสลายของโซ
เวียตและผลสะท้อน ความขัดแย้งระดับภูมิภาคในตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และคาบสมุทร
บอลข่าน พัฒนาการทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ การเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของบริโภคนิยม องค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ํามันและราคาน้ํามัน ธนาคารโลกและกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ ประชาคมยุโรปและการรวมเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ความยากจน
ในโลก ขบวนการใหม่ทางการเมือง ได้แก่ สิทธิชุมชน สตรีนิยม อิสลามหัวรุนแรง ความขัดแย้ง
ทาง ชาติพันธุ์และชาตินิยม 
 

ICSS 211 Regional Geography of Southeast Asia 

ภูมิศาสตร์เชิงภูมิภาคของเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The regional geography of Southeast Asia; its physical structure, climate; 

human settlement; population; tradition, colonies, economy during the colonial 

and modern periods. 

ศึกษาภูมิศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ สภาพ
ภูมิอากาศการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ประชากร ประเพณี อาณานิคม เศรษฐกิจในยุคอาณานิคม
และสมัยใหม่ 

ICSS 212 History of Southeast Asia in the Modern Period 

ประวัติศาสตร์ของเอเชียอาคเนย์ในยุคปัจจุบัน 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An overall history of the region from the beginning of the modern colonial 

period through to independence; general themes such as independence, 

liberation, nationalism, communism, democratization and globalization. 

ประวัติศาสตร์โดยรวมของภูมิภาคนี้จากการเริ่มต้นของยุคการล่าอาณานิคมสมัยใหม่ จนถึง
การได้รับอิสรภาพ หัวข้อทั่วไปอย่างเช่น การได้รับอิสรภาพ การปลดปล่อย ชาตินิยม ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ การทําให้เป็นประชาธิปไตย และโลกาภิวัตน์ 

ICSS 213 Southeast Asian Political Systems 

ระบบการเมืองในเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Southeast Asian nations and their political systems; constitutional concepts; 

government and administrative functioning; law making and enforcement. 

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระบบการเมือง แนวคิดในเรื่องรัฐธรรมนูญ รัฐบาลและ
หน้าที่การบริหาร การร่างกฎหมายและการบังคับใช้ 

ICSS 214 Southeast Asian Women 

สตรีในเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The roles of women in the various societies of the region; social problems that 

pertain to women, such as divorce, abandonment, abuse, prostitution problems 

and legal and political participation; global perceptions of Southeast Asian 

women; discussions of outstanding contemporary women in the region. 

บทบาทของสตรีในสังคมต่างๆ ของภูมิภาคนี้ ปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาของสตรีโดยตรง เช่น 
การหย่าร้าง การทอดทิ้ง ทารุณกรรม ปัญหาโสเภณี และการมีส่วนร่วมทางกฎหมายและ
ทางการเมือง วิธีที่โลกมองสตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อภิปรายเกี่ยวกับสตรีร่วมสมัยที่โดด
เด่นในภูมิภาคนี้ 
 



TQF2 

84 

 

ICSS 215 Southeast Asian Religious and Cultural Traditions 

ศาสนา และประเพณีทางวัฒนธรรมในเอเชียอาคเนย์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Theravadan Buddhism, Islam, and Christianity in Southeast Asia. The 

traditional Vietnamese religious synthesis. Religions and the impact of 

colonialism, nationalism, secularizing ideologies, and economic modernization. 

Contemporary religious developments. 

ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ศาสนาอิสลาม และคริสต์ศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การ
สังเคราะห์ศาสนาตามประเพณีเดิมของเวียดนาม ศาสนาและผลกระทบของลัทธิอาณานิคม 
ชาตินิยม คตินิยมที่แยกอาณาจักรออกจากศาสนจักร และการทําเศรษฐกิจให้เป็นสมัยใหม่ 
พัฒนาการต่างๆ ทางศาสนาในปัจจุบัน 

ICSS 216 Introduction to the Economics of Southeast Asia 

เศรษฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The national and regional economies of Southeast Asia; agriculture; Industry, 

finance and the service sector; the role of government; development and 

economic change in the post-war period; regional and international economic 

relations; present economic trends. 

ระบบเศรษฐกิจระดับชาติและระดับภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การเงิน และภาคบริการ บทบาทของรัฐบาล การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลก ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ แนวโน้มเศรษฐกิจปัจจุบัน 

ICSS 222 Thai History 

ประวัติศาสตร์ไทย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An overview of Thai history and culture, the history of Thailand, the Neolithic 

Period, Dvaravati, Srivijaya, Lanna, Sukhothai, Ayudhaya, Thonburi, and 

Ratanakosin. 

ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป ประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ ยุคทวารวดี ยุคศรีวิชัย ยุคล้านนา 
ยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา ยุคธนบุรี และยุครัตนโกสินทร์ 

ICSS 231 The History of East Asia in the Modern Age 

ประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกในยุคปัจจุบัน 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History of China, Japan, and Korea since the mid-19th century; traditional 

political and economic structures; the impact of the West; Meiji Japan; 

nationalism; communism; wars; contemporary economic and political 
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structures; the role of the East Asia Region in the world. 

ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุุน และเกาหลี ตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ระบบการเมืองดั้งเดิม
และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของโลกตะวันตก สมัยเมจิในญี่ปุุน ลัทธิชาตินิยม ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ สงคราม โครงสร้างร่วมสมัยทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ บทบาทในโลกของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

ICSS 232 Introduction to the Civilizations of East Asia I 

อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๑ ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Cultural patterns and developments in China, Japan, and Korea; the nature of 

tradition, East Asian world views, Confucianism, Buddhism, Daoism, 

Shintoism; population migrations; craftsmanship and economic and scientific 

development; the high arts. 

รูปแบบทางวัฒนธรรมและการพัฒนาในจีน ญี่ปุุน และเกาหลี ลักษณะของแบบแผนประเพณี 
โลกทัศน์ต่างๆ ของเอเชียตะวันออก ลัทธิขงจื๊อ พุทธศาสนา ลัทธิเต๋า ลัทธิชินโต การ
เคลื่อนย้ายของประชากร งานช่างฝีมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ ศิลปะ
ชั้นสูง 

ICSS 233 Introduction to the Civilizations of East Asia II 

อารยธรรมเอเชียตะวันออก ๒ ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An overview of East Asia from the 10th to the 19th century. From the Northern 

and Southern Sung to the Mongols. Changing patterns of overland and 

maritime trade. The Ming and Ching (Qing) dynasties. The shifting political 

order of pre-modern Korea up to the end of the Choson period. Developments 

in Japan through to the end of the Tokugawa Shogunate. Early European 

exploration and impact. 

ภาพรวมของเอเชียตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๐ ถึง ๑๙ จากราชวงศ์ซ่งเหนือและใต้ถึงชาว
มองโกเลีย รูปแบบที่เปลี่ยนไปของการค้าทางบกและทางทะเล ราชวงศ์หมิงและชิง ระเบียบ
ทางการเมืองที่เปลี่ยนไปในเกาหลีตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่จนถึงสิ้นสุดราชวงศ์โชซอน 
พัฒนาการในญี่ปุุนไปจนถึงสิ้นสุดรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ การสํารวจของชาวยุโรปในยุคแรก
และผลกระทบ 

ICSS 234 The History and Culture of South Asia up to c.1500 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียใต้จนถึงปี ค.ศ. ๑๕๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The history and culture of the region; prehistory, the Indus Valley civilization, 

the settlement of the Indo-Aryans; empires and kingdoms; the Hindu traditions; 

the emergence of Buddhism and Jainism; the early impact of Islam; Indian 

influence in Southeast Asia. 
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ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุ 
การตั้งถ่ินฐานของชนเผ่าอินโด–อารยัน จักรวรรดิและราชอาณาจักร ประเพณีของชาวฮินดู 
กําเนิดศาสนาพุทธและศาสนาเชน ผลกระทบในช่วงแรกของศาสนาอิสลาม อิทธิพลของ
อินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ICSS 235 The History and Culture of South Asia since c.1500 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเอเชียใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๕๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The rise and fall of the Mughal Empire. Hindus, Muslims, and Sikhs; the rise of 

European influence; the British raj; social and economic transformations; 

movements of religious reform and protest; the independence movement; 

economic and political developments since 1947. 

ความรุ่งเรืองและความตกต่ําของจักรวรรดิโมกุล ชาวฮินดู ชาวมุสลิม และชาวซิกส์ การเข้ามา
ของอิทธิพลยุโรป การปกครองของอังกฤษ การเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ขบวนการปฏิรูปศาสนาและการต่อต้าน ขบวนการเรียกร้องเอกราช พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ
และการเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๗ 

ICSS 237 Introduction to Australasian History since 1770 

หมู่เกาะออสตราเลเชีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๗๗๐ ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The geography of Australasia. The history of the Australasian region since the 

coming of the Europeans. The settlement of Australia and New Zealand. 

Relations with the indigenous populations. Political and economic 

developments from the colonial period to the present day. New Guinea. The 

smaller island nations and territories of the Pacific. The impact of World War II 

and of war in Indochina. International relations both within and beyond the 

region. 

ภูมิประเทศของหมู่เกาะออสตราเลเชีย ประวัติของภูมิภาคออสตราเลเชียตั้งแต่การเข้ามาของ 
ชาวยุโรป การตั้งถ่ินฐานของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความสัมพันธ์กับประชากร
พ้ืนเมือง พัฒนาการทางการเมืองและทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน ประเทศ
นิวกีนี ประเทศต่างๆ ที่เป็นเกาะขนาดเล็กและดินแดนต่างๆ ในคาบสมุทรแปซิฟิก ผลกระทบ
ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามอินโดจีน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งภายในและ
ภายนอกภูมิภาค 

ICSS 238 Africa since 1800 

ทวีปแอฟริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The geography of Africa; pre-colonial states and societies; the impact of 

European colonialism; social and economic transformations; the emergence and 



TQF2 

87 

 

development of independence movements; political and economic 

developments since independence; international relations within and beyond 

the region; cultural change: the relationships between the indigenous, Islamic, 

and Western traditions. 

ภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา สังคมและรัฐต่างๆ ก่อนยุคอาณานิคม ผลกระทบของลัทธิล่า 
อาณานิคมของยุโรป การเปลี่ยนรูปแบบทางสังคมและเศรษฐกิจ การก่อตัวและการพัฒนา
ขบวนการเรียกร้องอิสรภาพ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจตั้งแต่ได้รับเอกราช 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
อันได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีนิยมของชนพ้ืนเมืองกับประเพณีนิยมอิสลามและ
ประเพณีนิยมตะวันตก 

ICSS 239 The Middle East Since 1800 

ตะวันออกกลางตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The geography of the Middle East; Iran, the Ottoman Empire, and North Africa 

in the nineteenth century; the European impact; the rise of Nationalism; 

political and economic developments since World War I; the founding of Israel 

and its consequences; the politics of petroleum; international relations within 

and beyond the region; religious movements and cultural change since 1800; 

contemporary states. 

ภูมิประเทศของตะวันออกกลาง อิหร่าน จักรวรรดิออตโตมานและภูมิภาคแอฟริกาตอนเหนือ
ในศตวรรษท่ี ๑๙ ผลกระทบที่เกิดจากยุโรป กําเนิดชาตินิยม พัฒนาการด้านการเมืองและ
เศรษฐกิจตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ การก่อตั้งประเทศอิสราเอลและผลที่เกิดข้ึน การเมือง
เกี่ยวกับน้ํามัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ขบวนการทาง
ศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ รัฐต่างๆ ในปัจจุบัน 

ICSS 241 Latin America since 1800 

ลาตินอเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The geography of Latin America and the Caribbean. Spanish and Portuguese 

colonial societies. Revolution and independence. Subsequent political and 

economic developments in Mexico, Central and South America. Relations with 

Europe and the United States. The impact of the Cold War and the Cuban 

Revolution. Social and political movements. The contemporary scene. The 

Caribbean from the colonial period through to the present day. 

ภูมิประเทศของลาตินอเมริกาและหมู่เกาะคาริบเบียน สังคมอาณานิคมของชาวสเปนและ
โปรตุเกส การปฏิวัติและการได้รับอิสรภาพ พัฒนาการทางการเมืองและทางเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนตามมาในเม็กซิโก อเมริกากลางและใต้ ความสัมพันธ์กับยุโรปและอเมริกา ผลกระทบ
ของสงครามเย็นและการปฏิวัติคิวบา ขบวนการทางสังคมและการเมือง สถานการณ์ปัจจุบัน 
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หมู่เกาะคาริบเบียนตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน 
ICSS 243 North America History c. 1763-1900 

อเมริกาเหนือ ช่วงปี ค.ศ. ๑๗๖๓ – ๑๙๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The geography of North America. The colonial situation under the British and 

French. The American Revolution and subsequent political developments. 

Territorial expansion. Slavery and the U.S. Civil War. Reconstruction and the 

South. Industrialization and its consequences. Immigration. The international 

role of the United States. The political and economic development of Canada. 

ภูมิประเทศของอเมริกาเหนือ สถานการณ์ช่วงการเป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส การ
ปฏิวัติในอเมริกาและพัฒนาการต่างๆ ทางการเมืองที่ตามมา การขยายดินแดน ระบบทาสและ
สงครามกลางเมืองในอเมริกา การบูรณะประเทศและมลรัฐทางใต้ การปรับให้เป็น
อุตสาหกรรมและผลที่ตามมา การย้ายถิ่นเข้าประเทศ บทบาทด้านต่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจของแคนาดา 

ICSS 244 North America History since 1900 

อเมริกาเหนือตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๐๐ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
  Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A history of North America since 1900; the impact of World War I, economic 

and political developments in the United States and Canada during the interwar 

years; social change, international relations; World War II and the Cold War, 

the Vietnam War; American society and politics since 1945; race relations; the 

Quebec independence movement and the future of Canada; the contemporary 

scene. 

ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๐๐ ผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
พัฒนาการต่างๆ ทางเศรษฐกิจและการเมืองในอเมริกาและแคนาดาในช่วงระหว่าง
สงครามโลกท้ังสอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ และสงครามเย็น สงครามเวียดนาม สังคมและการเมืองของอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๔๕ ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติ ขบวนการเรียกร้องอิสรภาพของควิเบคและอนาคตของ
แคนาดา สถานการณ์ปัจจุบัน 

ICSS 246 Europe History since 1945 

ยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A political and economic history of Europe since 1945. The devastation of 

World War II. Marshall Aid and economic recovery. The impact of the Cold 

War. The early development of the European Economic Community. The 

foreign policies of Britain, France, and Germany. The loss of empire. Internal 

political, social and economic developments in the major European countries. 
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Immigration. The situation in Eastern Europe. The collapse of communism and 

its consequences. The European Union. The contemporary situation and future 

prospects. 

ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจของยุโรปตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ ความเสียหายของ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ความช่วยเหลือตามสนธิสัญญามาร์แชลและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบของสงครามเย็น การพัฒนาในระยะแรกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป นโยบาย
ต่างประเทศของอังกฤษ ฝรั่งเศสและเยอรมัน การสูญเสียจักรวรรดิ พัฒนาการทางการเมือง 
สังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศสําคัญของยุโรป การย้ายถิ่นเข้าประเทศ สถานการณ์ใน
ยุโรปตะวันออก การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์และผลที่ตามมา สหภาพยุโรป สถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

ICSS 247 The European Union 

สหภาพยุโรป 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The development of the European Union since the end of World War II; its 

political institutions and legal system, the economic aspects of integration, 

present policies and politics; future prospects. 

การพัฒนาสหภาพยุโรปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติ สถาบันทางการเมืองและระบบทาง
กฎหมายของสหภาพ แง่มุมด้านเศรษฐกิจของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว นโยบายและการเมือง
ปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 

ICSS 250 Introduction to History and Systems of Psychology 

ประวัติศาสตร์และระบบจิตวิทยาขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: 1. Proven competency in English (e.g. Grade B in ICCM 105 

Intermediate English Communication II or equivalent) 

2. Students should have some background knowledge about Psychology such as 

having taken ICSS 112 Introduction to Psychology. 

วิชาบังคับก่อน: ๑. ได้รับการพิสูจน์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น ได้รับผลการ
เรียน B ในรายวิชา ICCM 105 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๒ หรือเทียบเท่า 
๒. ควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา เช่น ผ่านการเรียนวิชา ICSS 112 จิตวิทยาขั้น
แนะนํา 
The historical development of psychology. Philosophical perspectives. The 

social and political implications of psychological perspectives. 

พัฒนาการของวิชาจิตวิทยาตั้งแต่อดีต มุมมองเชิงปรัชญา นัยทางสังคมและการเมืองของ
มุมมองเชิงจิตวิทยา 

ICSS 251 Developmental Psychology I 

จิตวิทยาพัฒนาการ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The life-span perspective of individual human development from conception 
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through infancy and childhood to adolescence; processes of physical, cognitive, 

and psychological growth, including language and social development; child 

abuse and childhood psychopathology. 

การพัฒนาของแต่ละบุคคลจากมุมมองตลอดช่วงชีวิต เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวัยทารก และตั้งแต่
วัยเด็กถึงวัยรุ่น กระบวนการการเติบโตทางด้านร่างกาย ด้านการใช้ปัญญา และด้านจิตใจ 
รวมทั้งการพัฒนาทางภาษาและทางสังคม การทําทารุณต่อเด็กและจิตพยาธิวิทยาวัยเด็ก 

ICSS 252 Developmental Psychology II 

จิตวิทยาพัฒนาการ ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to the life-span perspective of individual human development 

from adolescence through adulthood to old age. The processes of physical, 

cognitive, and psychological growth and change, including sexuality, adult 

relationships, social development, and issues related to aging. 

ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาของแต่ละบุคคลจากมุมมองตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยรุ่นผ่านวัย
ผู้ใหญ่จนถึงวัยชรา กระบวนการการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ด้านการใช้
ปัญญา และด้านจิตใจ รวมไปถึงสภาพทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ พัฒนาการทาง
สังคม และประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนสู่ภาวะสูงวัย 

ICSS 253 Social Psychology 

จิตวิทยาสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Social cognition and social perception. Attribution. Attitudes. Socialization, 

self-esteem and the self-concept. Social behaviour. Interpersonal attraction. 

Conformity and obedience. Aggression. Altruism. Group processes. Collective 

decision making. Leadership. 

การใช้ปัญญาในด้านสังคมและการรับรู้ทางสังคม การอนุมานสาเหตุ ทัศนคติ การขัดเกลาทาง
สังคม ความภูมิใจแห่งตนและมโนทัศน์ที่มีเกี่ยวกับตนเอง พฤติกรรมทางสังคม การดึงดูดใจ
ระหว่างบุคคล การทําตามและการเชื่อฟัง ความก้าวร้าว การเห็นแก่ผู้อื่น กระบวนการของ
กลุ่ม การตัดสินใจเป็นกลุ่ม ความเป็นผู้นํา 

ICSS 254 Psychological Approaches to Personality 

แนวทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Diverse views of human nature. The analysis of personality. Basic qualities and 

dispositions. Characteristic ways of behaving. Theoretical approaches to human 

personality. Trait theory. The determinants of behaviour. Psychodynamic and 

cognitive approaches. 

ทรรศนะอันหลากหลายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ การวิเคราะห์บุคลิกภาพ คุณสมบัติและ
อุปนิสัยขั้นพ้ืนฐาน วิธีประพฤติตนตามลักษณะเฉพาะ แนวทางด้านทฤษฎีที่ใช้ในเรื่อง
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บุคลิกภาพของมนุษย์ ทฤษฎีลักษณะนิสัย ตัวกําหนดพฤติกรรม แนวทางศึกษาแบบจิตพลวัต
และแบบการใช้ปัญญา 

ICSS 255 Abnormal Psychology 

จิตวิทยาอปกติ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The definition, assessment, and classification of abnormal behaviour. Historical 

approaches to the understanding and treatment of abnormal behaviour.  

Psychotherapies and biological treatments. 

คํานิยาม การประเมิน และการแยกประเภทของพฤติกรรมอปกติ แนวทางศึกษาเชิงประวัติใน
การเข้าใจพฤติกรรมอปกติและในการบําบัดพฤติกรรมอปกติ จิตบําบัดและการบําบัดทาง
ชีววิทยา 

ICSS 256 Introduction to Industrial and Organizational Psychology 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Work-related attitudes. Social influences at work. Job satisfaction. Work 

groups. Matching workers with jobs. 

ทัศนคติที่เก่ียวข้องกับการทํางาน อิทธิพลทางสังคมในท่ีทํางาน ความพอใจในงาน การทํางาน
เป็นกลุ่ม การคัดเลือกบุคคลให้สอดคล้องกับงาน 

ICSS 257 Introduction to Educational Psychology 

จิตวิทยาทางการศึกษาขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to the study of human learning in the educational context. 

Motivation. Learning mechanisms. Knowledge and intelligence. Measurement 

and evaluation. Teaching processes. 

ความรู้เบื้องต้นเรื่องการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์ในบริบทของการศึกษา แรงจูงใจ กลไกใน
การเรียนรู้ ความรู้และปัญญา การวัดผลและการประเมินผล กระบวนการการสอน 

ICSS 258 Introduction to Cross-Cultural Psychology 

จิตวิทยาวัฒนธรรมเปรียบเทียบขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The role of culture in the study of behaviour. Psycho-social development, social 

behaviour, personality and cognition in cross-cultural perspective. Theoretical 

and methodological issues. 

บทบาทของวัฒนธรรมในการศึกษาพฤติกรรม การพัฒนาด้านจิต-สังคม พฤติกรรมทางสังคม 
บุคลิกภาพและการใช้ปัญญาในแง่มุมที่เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม ประเด็นทางด้านทฤษฎี
และทางด้านวิธีวิทยา 
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ICSS 259 Russia and the Soviet Union up to 1825 

รัสเซียและสหภาพโซเวียต จนถึงปี ค.ศ. ๑๘๒๕ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The land, geography and climate of Russia. Prehistoric Russia. The Kievan 

Period. Mongol Rule. The rise of Muscovy. The early Romanovs. Peter I and 

the building of Petrograd. Westernization and modernization. Relations with 

the West. 

แผ่นดิน ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของรัสเซีย รัสเซียสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกรุงเคียฟ 
การปกครองโดยชาวมองโกล กําเนิดรัฐมัสโควี ราชวงศ์โรมานอฟรุ่นแรก พระเจ้าปีเตอร์ที่หนึ่ง
และการสร้างเมืองเปโตรกราด การรับวัฒนธรรมตะวันตกและการทําให้ทันสมัย ความสัมพันธ์
กับตะวันตก 

ICSS 260 Russia and the Soviet Union Since 1825 

รัสเซียและสหภาพโซเวียต ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๒๕ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Society, political institutions, and economic developments from 1825 up to 

World War I. The 1905 Revolution. World War I and the Revolutions of 1917. 

The Bolshevik victory and the Civil War. Stalinism. The Great Patriotic War. 

The Cold War and international relations. Khrushchev and the end of Stalinism. 

The age of Brezhnev. Social and economic developments. The end of the 

USSR. 

สังคม สถาบันทางการเมือง และพัฒนาการต่างๆ ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๘๒๕ จนถึง
สงครามโลกครั้งที่ ๑ การปฏิวัติในปี ค.ศ. ๑๙๐๕ สงครามโลกครั้งที่ ๑ และการปฏิวัติปี ค.ศ. 
๑๙๑๗ ชัยชนะของพรรคบอลเชวิคและสงครามกลางเมือง ลัทธิสตาลิน สงครามรักชาติครั้ง
ยิ่งใหญ่ สงครามเย็นและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครุชเชฟและการสิ้นสุดลัทธิสตาลิน ยุค
ของเบรซเนฟ พัฒนาการต่างๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจ จุดจบของสหภาพโซเวียต 

ICSS 271 An Introduction to International Relations 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The principles and practice of international relations, with particular reference 

to the modern world; the bases of international power and interstate 

competition; inequalities among states, including domination and colonialism; 

war and conflict resolution among great powers; the role of trade, defence 

policies, and control over scarce resources; the involvement of non-state 

players, including international organizations and special interest groups; 

international issues concerning the treatment of minority groups, human rights, 

the use of the environment, international crime, and terrorism. 

หลักการและการปฏิบัติในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเน้นยุคโลกสมัยใหม่ รากฐาน
ของอํานาจระหว่างประเทศและของการแข่งขันระหว่างรัฐ ความไม่เสมอภาคระหว่างรัฐ 
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รวมถึงการครอบงําและลัทธิอาณานิคม สงครามและการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศมหาอํานาจ บทบาทของการค้า นโยบายการปูองกันประเทศ และการควบคุม
ทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีบทบาทท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงองค์การ
ระหว่างประเทศและกลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชนกลุ่ม
น้อย สิทธิมนุษยชน การใช้สิ่งแวดล้อม อาชญากรรมระหว่างประเทศ และการก่อการร้าย 

ICSS 272 An Introduction to Comparative Political Systems 

ระบบการเมืองเปรียบเทียบขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Various forms of political systems, both in theory, principle, and practice; 

political systems in stateless societies, traditional kingdoms and empires, 

absolutist states, democracies, and modern “authoritarian” and militaristic 

states; various forms of representation, party-political systems, elections, and 

decision-making; the working of the executive, legislative, and judicial aspects 

of government and their interrelationships. 

รูปแบบต่างๆ ของระบบการเมือง ทั้งทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติ ระบบการเมืองในสังคม
ที่ไม่เป็นรัฐ ราชอาณาจักรและจักรวรรดิแบบดั้งเดิม รัฐแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ ประชาธิปไตย 
และรัฐแบบ ‘อํานาจนิยม’ สมัยใหม่และแบบนิยมทหาร รูปแบบต่างๆ ของการเป็นผู้แทน 
ระบบพรรคการเมือง การเลือกตั้ง และการตัดสินใจ การทํางานของรัฐบาลในด้านการบริหาร 
ด้านนิติบัญญัติ และด้านตุลาการ และความสัมพันธ์ระหว่างฝุายต่างๆ เหล่านี้ 

ICSS 303 The Early History of Southeast Asia 

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Historical migrations of various peoples into the region. The introduction and 

impact of Hindu and Buddhist religions and culture. The role of Indic political 

systems and of interstate warfare. The development of trade with China. The 

introduction of Islam and the establishment of Muslim sultanates. The arrival 

and impact of the first Western traders and missionaries. 

การย้ายถิ่นในอดีตของชาติพันธุ์ต่างๆ เข้ามาในภูมิภาคนี้ การนําศาสนาและวัฒนธรรมฮินดู
และพุทธเข้ามาและผลกระทบที่เกิดขึ้น บทบาทของระบอบการเมืองแบบอินเดียและของ
สงครามระหว่างรัฐ พัฒนาการของการค้ากับจีน การนําศาสนาอิสลามเข้ามาและการก่อตั้งรัฐ
สุลต่านมุสลิม การเข้ามาของพ่อค้าชาวตะวันตกและมิชชันนารีรุ่นแรกและผลกระทบที่ตามมา 

ICSS 307 A Historical Introduction to the World Economy 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
International trade up to c.1450. The creation of a world economy in the 16thC. 

The Commercial Revolution and the development of capitalism up to c.1800. 
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The Industrial Revolution and its global impact. Technology and societal 

transformation. Changes in the nature of industrial production and business 

enterprise. The economic role of primary producers. World War I, the post-war 

boom, and the Great Depression. Classical economics and Keynesianism. 

Soviet and Fascist economic experiments. World War II. Economic 

development and technology since 1945. International trade and finance. Multi-

nationals. Globalization. 

การค้าระหว่างประเทศจนถึงราวปี ค.ศ. ๑๔๕๐ การก่อตัวของเศรษฐกิจโลกในคริสต์ศตวรรษ
ที่ ๑๖ การปฏิวัติทางการค้าและการพัฒนาไปสู่ระบบทุนนิยมจนถึงราว ค.ศ. ๑๘๐๐ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อโลก เทคโนโลยีและการเปลี่ยนรูปแบบทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของการผลิตด้านอุตสาหกรรมและของวิสาหกิจทางธุรกิจ บทบาททาง
เศรษฐกิจของประเทศผู้ผลิตเบื้องต้น สงครามโลกครั้งที่ ๑ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลัง
สงครามโลกและภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกและ
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ การทดลองใช้เศรษฐกิจแบบโซเวียตและแบบฟาสซิสต์ สงครามโลก
ครั้งที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๔๕ การค้าระหว่างประเทศ
กับการเงิน บรรษัทข้ามชาติ โลกาภิวัตน์ 

ICSS 311 Introduction to International Politics in Southeast Asia 

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Southeast Asia in the context of global politics in the period since World War 

II. The impact of the Cold War and its ending. The international relations of the 

Southeast Asian states. ASEAN. 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทของการเมืองโลกตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
ผลกระทบของสงครามเย็นและการสิ้นสุดของสงครามเย็น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
กลุ่มรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ICSS 312 Introduction to Ethnicity and Nationalism in Southeast Asia 

ชาติพันธุ์และลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Ethnicity in relationship to language, religion, „race‟, and culture. Ethnic 

groups in Southeast Asia. Minorities and majorities in the various Southeast 

Asian states. Political and cultural issues. The development of national identity. 

ความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์กับภาษา ศาสนา ‘เชื้อชาติ’ และวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่ในประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเด็นทางการเมืองและวัฒนธรรม การพัฒนาเอกลักษณ์แห่งชาติ 

ICSS 315 Thai Economic History 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Economic developments and social structures in Thailand since the Sukhothai 

period. The modern Thai economy. 

พัฒนาการทางเศรษฐกิจและโครงสร้างทางสังคมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา  
เศรษฐกิจของไทยสมัยใหม่ 

ICSS 317 Introduction to Poverty and Rural Development in Southeast Asia 

ความยากจนและการพัฒนาชนบทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The problems of poverty, especially in the agrarian sector; the successes and 

challenges of rural development and the consequences of change; comparison 

of the solutions and policies adopted in the various countries of the region. 

ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ความสําเร็จและความท้าทายของการ
พัฒนาชนบท และผลที่ตามมาของความเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบวิธีการแก้ปัญหาและ
นโยบายที่นํามาใช้ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 

ICSS 332 Introduction to Human Rights 

สิทธิมนุษยชนขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The concept of human rights in philosophical, historical, and legal perspective; 

human rights in contemporary international law; international conventions and 

the United Nations; individual rights; war crimes; the protection of minorities; 

economic, and cultural rights. 

มโนทัศน์เรื่องสิทธิมนุษยชนจากแง่มุมของปรัชญา ประวัติศาสตร์ และกฎหมาย สิทธิมนุษยชน
ในกฎหมายระหว่างประเทศในปัจจุบัน อนุสัญญาระหว่างประเทศและสหประชาชาติ  สิทธิ
ปัจเจกชน อาชญากรรมสงคราม การปกปูองชนกลุ่มน้อย สิทธิทางเศรษฐกิจและทาง
วัฒนธรรม 

ICSS 334 Economic Problem in Southeast Asia 

ปัญหาทางเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A seminar-based study of contemporary economic problems in Southeast Asia. 

การศึกษาเชิงสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ICSS 335 SEA Arts I 

ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The arts and music of the various societies of the region and their development. 

Architecture, the fine arts, and folk traditions. 
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ศิลปะและดนตรีของสังคมต่างๆ ในภูมิภาคและการพัฒนาศิลปะและดนตรี ซึ่งรวมถึงด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประเพณีพื้นบ้าน 

ICSS 337 Introduction to Southeast Asian Dance and Theater 

การเต้นรําและการละครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ข้ันแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to the traditions of dance, theatre and puppet theatre in 

Southeast Asia. Their characteristic features, historical background and 

contemporary expressions. 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเพณีทางนาฏศิลป์ ละครและละครหุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ลักษณะเฉพาะ ภูมิหลัง และการนําเสนอศิลปะเหล่านี้ในปัจจุบัน 

ICSS 352 Topics in Social Psychology: Prosocial and Antisocial Behaviour 

หัวข้อทางจิตวิทยาสังคม: พฤติกรรมที่สนับสนุนและต่อต้านสังคม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The psychological and anthropological understanding of prosocial and 

antisocial behaviours. Altruism and helping. Aggression and violence. 

Theoretical approaches and debates. 

ความเข้าใจทางจิตวิทยาและทางมานุษยวิทยาในเรื่องพฤติกรรมที่สนับสนุนและต่อต้านสังคม 
การเห็นแก่ผู้อ่ืนและการช่วยเหลือ ความก้าวร้าวและความรุนแรง แนวทางศึกษาด้านทฤษฎี
และข้อโต้แย้งต่างๆ 

ICSS 355 Drug Use and Behavior 

การใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The psychology of drug use and addiction. Types of psychoactive drugs, their 

use, and neurological impact. 

จิตวิทยาเรื่องการใช้ยาและการเสพติด ประเภทของยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิต การใช้ยาดังกล่าว 
และผลกระทบของยาต่อระบบประสาท 

ICSS 361 Economic Geography 

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The basic concepts of economic geography. Physical and demographic 

conditions of economic activities. Spatial location in relation to agriculture, 

industry and other forms of economic activities. Core and periphery. Historical 

changes in the world economy. Economic globalization in geographical 

perspectives. 

มโนทัศน์พื้นฐานทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สภาพด้านกายภาพและด้านประชากรของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ การใช้พ้ืนที่ทางการเกษตร อุตสาหกรรม หรือรูปแบบๆ อ่ืนทางเศรษฐกิจ 
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แกนกลางและชายขอบ การเปลี่ยนแปลงที่มีมาแต่อดีตของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจยุคโลกาภิ
วัตน์จากมุมมองทางภูมิศาสตร์ 

ICSS 362 Introduction to Global Resources 

ทรัพยากรโลกขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The availability, distribution, and uses of the world‟s resources: food, water, 

land, soil, minerals, energy, fisheries, etc; resource depletion and optimal 

usage; public policies, international agreements and business needs as related to 

the production, distribution and exchange of resources; relevant technological 

and scientific developments; future prospects. 

สภาพพร้อมนํามาใช้ของทรัพยากรโลก การจัดสรรและการใช้ทรัพยากรโลกอันได้แก่ อาหาร 
น้ํา ที่ดิน ดิน แร่ พลังงาน การประมงและอ่ืนๆ การร่อยหรอของทรัพยากรและการใช้
ประโยชน์อย่างสูงสุด นโยบายสาธารณะ ข้อตกลงระหว่างประเทศและความจําเป็นของภาค
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการผลิต การจัดสรรและการแลกเปลี่ยนทรัพยากร พัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มในอนาคต 

ICSS 363 Introduction to Population and Migration Issues 

ประชากรและการย้ายถิ่นในโลกปัจจุบันขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The basic principles of demography. Population increase and its social impact. 

Urbanization. The history of international migration. International agreements 

and conventions on travel, and the treatment of foreign nationals and workers. 

Contemporary issues in immigration policy worldwide. Illegal foreign workers. 

Refugees. 

หลักเบื้องต้นทางประชากรศาสตร์ การเพิ่มขึ้นของประชากรและผลกระทบทางสังคม การ
พัฒนาเป็นเมือง ประวัติการย้ายถิ่นข้ามชาติ ข้อตกลงระหว่างประเทศ และอนุสัญญาการ
เดินทาง และการปฏิบัติต่อคนต่างด้าวและต่อแรงงานต่างชาติ ประเด็นปัญหาปัจจุบันเรื่อง
นโยบายการย้ายถิ่นทั่วโลก แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ผู้ลี้ภัย 
 

ICSS 374 Introduction to International Organization 

องค์การระหว่างประเทศข้ันแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The development of international organizations since the 19th century; their 

nature, function, and purpose; contemporary global and regional international 

organizations (the United Nations, ILO, WTO, and the IMF; the EU, ASEAN, 

NAFTA, APEC, etc.); their effectiveness and future. 

การพัฒนาองค์การระหว่างประเทศตั้งแต่ศตวรรษท่ี ๑๙ ลักษณะ หน้าที่และจุดมุ่งหมายของ
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องค์การเหล่านี้ องค์การระหว่างประเทศในระดับโลกและระดับภูมิภาคในปัจจุบัน 
(สหประชาชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลก และกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ สหภาพยุโรป สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อตกลง
การค้าเสรีอเมริกาเหนือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก และอ่ืนๆ( ประสิทธิภาพ
ขององค์การเหล่านี้และอนาคตขององค์การ 

ICSS 375 Introduction to Democracy as a Political System 

ระบบการเมืองประชาธิปไตยขั้นแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Historical developments; the principles, practices, and processes of democracy; 

essential elements; criticisms, strengths, and weaknesses; alternative systems; 

social and cultural prerequisites for democracy; possible future developments. 

พัฒนาการตั้งแต่อดีตกาล หลักการ การปฏิบัติและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย 
องค์ประกอบแก่น คําวิจารณ์ จุดแข็ง และจุดด้อย ระบอบที่เป็นตัวเลือก สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมที่จําเป็นต้องมีสําหรับระบอบประชาธิปไตย พัฒนาการในอนาคตที่เป็นไปได้ 

ICSS 382 Introduction to Global Media and Social Change 

สื่อชนิดต่างๆ ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ันแนะนํา 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The development of the media as a global socializing force; the creation of a 

global market place; the information age; the power of the media in society and 

politics; the new global media culture. 

การพัฒนาของสื่อต่างๆ ในฐานะเป็นพลังสร้างสังคมโลก การสร้างตลาดโลก ยุคข้อมูลข่าวสาร 
อํานาจของสื่อในสังคมและการเมือง วัฒนธรรมสื่อระดับโลกแบบใหม่ 

  

 

 

Health Science and Physical Education 

ICHE 101 Health Education 

สุขศึกษา 
2 (2-0-4) 

๒ (๒-๐-๔) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Practical approach to health behavior and obtain an understanding of risk 

factors as they relate to disease; develop a practical approach to health behavior 

and obtain an understanding of risk factors as they relate to disease. 

การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง ความเข้าใจของโรคร้ายต่างๆ 
และคุณประโยชน์ของการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง 

ICPE 101 Physical Education: Badminton 

พลศึกษา: แบดมินตัน 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of badminton; practicing individual and 

team playing skills. 

ประวัติ คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาแบดมินตัน ฝึกฝนทักษะการเล่นเป็นรายบุคคล
และเป็นทีม 

ICPE 102 Physical Education: Basketball 

พลศึกษา: บาสเก็ตบอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of basketball; practicing individual and 

team playing skills. 

ประวัติ คุณประโยชน์ และกฎกติกาการเล่นบาสเก็ตบอล ฝึกฝนทักษะการเล่นเป็นรายบุคคล
และเล่นเป็นทีม 

ICPE 103 Physical Education: Golf 

พลศึกษา: กอล์ฟ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of golf; practicing the basics playing skills. 

ประวัติ คุณประโยชน์ และกฎกติกาการเล่นกอล์ฟ การฝึกซ้อมทักษะพ้ืนฐานการเล่น 
ICPE 105 Physical Education: Swimming 

พลศึกษา: ว่ายน้ํา 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Value, rules and regulations of swimming, with an emphasis on water safety; 

practicing various swimming strokes. 

คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาว่ายน้ําโดยมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางน้ําให้แก่
ผู้เรียน ฝึกเทคนิคการว่ายน้ําท่าต่างๆ 
 

ICPE 106 Physical Education: Tennis 

พลศึกษา: เทนนิส 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of tennis; practice the basics of serving 

and hitting movements and other playing skills. 

ประวัติ คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาเทนนิส ฝึกฝนทักษะพ้ืนฐานในการเสิร์ฟ ท่วงท่า
ในการตี และทักษะการเล่นอื่นๆ 

ICPE 107 Physical Education: Volleyball 

พลศึกษา: วอลเลย์บอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of volleyball; practicing individual and 

team playing skills. 

ประวัติ คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาวอลเลย์บอล ฝึกทักษะการเล่นเป็นรายบุคคลและ
การเล่นเป็นทีม 

ICPE 109 Physical Education: Social Dance 

พลศึกษา: ลีลาศ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History Values of social dance; practicing basic movements as well as figures 

and skills of ballroom dancing. 

ประวัติและคุณประโยชน์ของกีฬาลีลาศ ฝึกการเคลื่อนไหวและท่วงท่าพ้ืนฐาน รวมถึงทักษะ
การเต้นลีลาศเป็นคู่ 

ICPE 113 Physical Education: Modern Dance 

พลศึกษา: นาฏศิลป์สมัยใหม่ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Demonstration, discussion, and practice of international forms of modern 

dance; comparison of modern dance with classical ballet. 

สาธิต อภิปราย และฝึกการเต้นรําสมัยใหม่ในแบบต่างๆ เปรียบเทียบการเต้นรําสมัยใหม่กับ 
การเต้นบัลเลต์แบบดั้งเดิม 

ICPE 115 Self Defense 

วิชาปูองกันตัว 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Non-violent self defense course, providing students with self confidence and 

skills in assault situations; practical exercises focus on skills needed in different 

conditions. 

สอนวิชาการปูองกันตัวแบบไม่ใช้ความรุนแรง เสริมสร้างความม่ันใจและทักษะเมื่อถูกจู่โจม 
การฝึกปฏิบัติมุ่งเน้นทักษะที่จําเป็นในสถานการณ์ต่างๆ 

ICPE 117 Physical Education: Mind and Body 

พลศึกษา: โยคะ 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of Yoga; practicing individual skills. 

ประวัติ คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาโยคะ ฝึกทักษะการเล่นเป็นรายบุคคล 
ICPE 118 Physical Education: American Flag Football 

พลศึกษา: แฟลกฟุตบอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
A non-contact version of American football; basic fundamentals of running and 

jumping through an aerobic exercise; honing of hand-eye co-ordination, and 

building of locomotive skills, as well as developing a variety of strategies of 

attacking or defending 

อเมริกันฟุตบอลในแบบที่ไม่ใช้ความรุนแรง สร้างทักษะพื้นฐานในการวิ่งและกระโดดด้วยการ
ฝึกแบบแอโรบิค ฝึกการใช้มือและสายตาให้สัมพันธ์กัน สร้างทักษะการเคลื่อนไหว รวมถึง
พัฒนากลยุทธ์เพ่ือจู่โจมและปูองกันฝุายตรงข้าม 

ICPE 121 Physical Education: Soccer 

พลศึกษา: ฟุตบอล 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Theory and practice of the game including individual and team participation. 

ทฤษฎีและฝึกฝนทักษะการเล่นทั้งรายบุคคลและการมีส่วนร่วมในทีม 
ICPE 123 Physical Education: Cycling 

พลศึกษา: ขี่จักรยาน 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, and regulations of cycling; practicing safe and efficient riding 

skills. 

ประวัติศาสตร์ คุณประโยชน์ และกฎกติกาการขี่จักรยาน ฝึกทักษะการขี่จักรยานให้ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ 

ICPE 124 Selected Topics in Sports 

หัวข้อคัดสรรทางกีฬา 
1 (0-3-1) 

๑ (๐-๓-๑) 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
History, value, rules and regulations of selected recreational and spectator 

sports. 

ประวัติศาสตร์ คุณประโยชน์ และกฎกติกาของกีฬาที่เลือกสรรเพื่อการสันทนาการและการ
รับชม 
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Intercultural Studies and Languages 

 

Major Core Courses 

 

ICCU 

 

ICCU 201 Society, Politics and Economics in Contemporary Asia 

สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในเอเชียร่วมสมัย 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to Southeast Asia (SEA) and its extraordinary diversity through the 

humanities, the arts and social sciences. Emphasis on the intellectual and 

practical challenges linked to modernization and development. Study of the 

ways SEA-member states cope with the social, cultural, economic, political and 

religious issues brought about by globalization. 

บทนําสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความหลากหลายทางมนุษยวิทยา ศิลปะ และ
สังคมศาสตร์ มุ่งเน้นที่ความท้าทายทางปัญญาและทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนา และการ
พัฒนาสู่ความร่วมสมัย โดยจะศึกษาแนวทางที่ประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ปรับตัวกับประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพราะโลกาภิวัตน์ 

ICCU 202 Introduction to Eastern and Western Art 

บทนําสู่งานศิลปะตะวันออกและตะวันตก 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to the reading of a work of art as well as to learning and using 

specialized vocabulary to articulate the aesthetic experience. Appreciation of the 

personal, social, political, and cultural meanings and significance of the visual 

arts. Understanding of the universality of the human experience expressed in a 

variety of art mediums as well as examination of the reasons for creating art. 

Introduction to an educated analysis and interpretations of artworks from a 

variety of cultural and artistic traditions. 

บทนําสู่การอ่านงานศิลปะ รวมไปถึงการศึกษาและใช้คําศัพท์เฉพาะทางที่จําเป็นในการสื่อสาร
ประสบการณ์จากสุนทรียศาสตร์  การซึมซับความหมายและความสําคัญของงานศิลปะจําพวก 
Visual Art ในแง่มุมของ บุคคล ทางสังคม ทางการเมืองและทางวัฒนธรรม การทําความเข้า
ใจความเป็นสากลในประสบการณ์ของมนุษย์ที่ได้รับการนําเสนอโดยใช้งานศิลป์เป็นสื่อกลาง 
และการพิเคราะห์เหตุผลในการสร้างสรรค์งานศิลป์ บทนําสู่การวิเคราะห์อย่างมีความรู้และการ
ตีความงานศิลป์จากภูมิหลังทางวัฒนธรรมและทางศิลปะอันหลายหลาย 

ICCU 203 Introduction to Value Studies 

บทนําสู่การศึกษาคุณค่า 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
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Introduction to value theory from a philosophical, sociological and economic 

perspective. Focus on the interplay between value and culture. Exposure to a 

wide array of theoretical approaches to the problematic relationship between the 

descriptive and the normative. Considered as an introduction to Ethics, 

Philosophy and Economics Concentration. 

บทนําสู่ทฤษฎีการประเมินค่าจากมุมมองทางปรัชญา ทางสังคมวิทยาและทางเศรษฐศาสตร์ 
โดยเน้นที่ผลกระทบที่คุณค่าและวัฒนธรรมมีต่อกันและกัน การเปิดเผยความหลากหลายของ
วิธีการทางทฤษฎีเพื่อตอบสนองต่อความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการพรรณนาและกฎเกณฑ์ 
วิชานี้เป็นบทนําสู่แขนงสาขาวิชาจริยธรรม ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ 

ICCU 204 History of Ideas I 

ประวัติศาสตร์มโนคติ ๑ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction and examination of the basic ideas that have shaped individuals 

and societies.  Broadly conceived, this two-part course will be organized around 

four central themes: ethics, knowledge, power and society, and culture and 

difference.  These themes will not only be treated independently but considered 

as intersecting, historically and cross-culturally.  Readings will be drawn from a 

wide range of sources both East and West. 

บทนําและการพิจารณามโนคติอันเป็นรากฐานในการทําให้ปัจเจกชนและสังคมกลายเป็นรูป
เป็นร่าง มองในมุมกว้าง วิชาที่แบ่งเป็นสองส่วนนี้มีสี่ประเด็นหลัก คือ จรรยาบรรณ ความรู้ 
อํานาจและสังคม วัฒนธรรมและความแตกต่าง แต่ละประเด็นหลักเหล่านี้จะไม่ถูกศึกษาโดย
แบ่งแยกออกจากกัน แต่จะพิจารณาถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
บทความที่ต้องอ่านจะมาจากแหล่งที่มาทั้งทางตะวันออกและตะวันตก 

ICCU 205 History of Ideas II 

ประวัติศาสตร์มโนคติ ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICCU 204 History of Ideas I 

วิชาบังคับก่อน: ICCU 204 ประวัติศาสตร์มโนคติ ๑ 
An introduction and examination of the basic ideas that have shaped individuals 

and societies.  Broadly conceived, this two-part course will be organized around 

four central themes: ethics, knowledge, power and society, and culture and 

difference.  These themes will not only be treated independently but considered 

as intersecting, historically and cross-culturally.  Readings will be drawn from a 

wide range of sources both East and West. 

บทนําและการพิจารณามโนคติอันเป็นรากฐานในการทําให้ปัจเจกชนและสังคมกลายเป็นรูป
เป็นร่าง มองในมุมกว้าง วิชาที่แบ่งเป็นสองส่วนนี้มีสี่ประเด็นหลัก คือ จรรยาบรรณ ความรู้ 
อํานาจและสังคม วัฒนธรรมและความแตกต่าง แต่ละประเด็นหลักเหล่านี้จะไม่ถูกศึกษาโดย
แบ่งแยกออกจากกัน แต่จะพิจารณาถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
บทความที่ต้องอ่านจะมาจากแหล่งที่มาทั้งทางตะวันออกและตะวันตก 
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ICCU 206 Ethics and Media 

จรรยาบรรณและสื่อ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to the ethical issues and decisions editors face in covering and 

providing the news to the public. Examination of regulated and unregulated 

news from four different sources, including government, corporate, and privately 

owned, and public media outlets, as well as the various formats including print, 

broadcast, and digital (Internet and social media). 

บทนําสู่ประเด็นของจรรยาบรรณ และการตัดสินใจที่บรรณาธิการจะต้องเผชิญในการตีพิมพ์
และเผยแพร่ข่าวสารแก่สาธารณชน การพิจารณาข่าวที่ถูกและไม่ได้ถูกควบคุมจากแหล่งข่าว   
สี่แหล่งที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมไปถึงรัฐบาล บริษัทต่างๆ สื่อมวลชนของเอกชนและของรัฐบาล 
รวมไปถึงรูปแบบต่างๆ ในการนําเสนอข่าว ทั้งการพิมพ์  การออกอากาศ และดิจิทัล 
(อินเทอร์เน็ตและ Social Media( 

ICEG 250 Introduction to Linguistics 
ภาษาศาสตร์ขั้นแนะนํา 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 112 

Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Characteristics and components of human language, focusing on the power and 

complexity of language, its influence on interactions and its contributions to 

understanding; definitions and applications of syntax,  semantics, pragmatics and 

other related topics. 

องค์ประกอบของภาษาของมนุษย์โดยเน้นที่พลังและความซับซ้อนของภาษา อิทธิพลของภาษา
ต่อปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้เรื่องวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนภาษาศาสตร์ และหัวข้ออ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ICSO 283 International Cultural Studies 

วัฒนธรรมสากลศึกษา 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Culture in the modern world; the study of symbol; how culture is defined and 

created; modernity, post-modernity, and technoculture; dominant and minority 

cultural forms; gender, sexuality and ethnicity; globalism and post-colonialism; 

the culture of everyday life. 

วัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ การศึกษาสัญลักษณ์ วิธีที่วัฒนธรรมถูกกําหนดและสร้างขึ้นมา      
นวสมัย หลังนวสมัย และวัฒนธรรมเทคโนโลยี รูปแบบวัฒนธรรมของกลุ่มท่ีครอบงําและของ
ชนกลุ่มน้อย เพศ เพศสภาพ และชาติพันธุ์ โลกานิยมและยุคหลังการล่าอาณานิคม วัฒนธรรม
ของชีวิตประจําวัน 
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ICSO 348 Society, Politics, and Economics in Contemporary Europe 

สังคม การเมืองและเศรษฐกิจยุโรปในปัจจุบัน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

The current situation in Europe; economic developments and trend; the growth 

and strength of the EU; relations between Eastern and Western Europe; 

ethnicity, separatism and conflict in Western Europe and the Balkans; Cyprus 

and the relationship between Greece and Turkey; immigration; the Pope and 

Catholicism. 

สถานการณ์ปัจจุบันในยุโรป พัฒนาการทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม การเจริญเติบโตและความ
เข้มแข็งของสหภาพยุโรป ความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ชาติพันธุ์ 
การแบ่งแยก และความขัดแย้งในยุโรปตะวันตกและกลุ่มประเทศคาบสมุทรบอลข่าน ไซปรัส
และความสัมพันธ์ระหว่างกรีซกับตุรกี การย้ายถิ่นเข้ามาในยุโรป พระสันตะปาปาและคริสต์
ศาสนานิกายโรมันคาทอลิก 

ICSS 221 Thai Society and Thai Culture 

สังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Traditional Thai culture, social structure and hierarchy; interpersonal relations; 

kreng jai; family; the role of Buddhism and animism; folk traditions (birth, life, 

marriage, death, etc.); the modern period; the impact of Chinese, Western and 

Japanese culture; business culture; the rural-urban division. 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โครงสร้างทางสังคมและลําดับชั้นทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ความเกรงใจ ครอบครัว บทบาทของศาสนาพุทธกับวิญญาณนิยม ประเพณีพ้ืนบ้าน 
(การเกิด การดําเนินชีวิต การแต่งงาน ความตาย ฯลฯ( ยุคสมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรม
จีน วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมญี่ปุุน วัฒนธรรมผู้ประกอบธุรกิจ การแบ่งแยกระหว่าง
เมอืงและชนบท 
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- Foreign Language and Culture Concentration 

 

ICCU 301 Introduction to Women and Gender 

บทนําของผู้หญิงและการศึกษาตัวตนทางเพศ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to women and gender studies and a combination of women‟s 

studies, men‟s studies and LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) 

studies. By the end of the course students understand the history of women, 

production of gendered bodies, identities, the invention of sexuality and race in 

modernity, cultural productions and representation.  Exploration of the social 

constructions of gender and sexuality and of the historical and culturally specific 

ways of producing gender. 

บทนําของผู้หญิงและเพศศึกษา รวมไปถึงสตรีศึกษา บุรุษศึกษา และการศึกษาเพศท่ีสาม (หญิง
รักร่วมเพศ ชายรักร่วมเพศ ผู้ที่รักท้ังสองเพศ และคนข้ามเพศ( เมื่อสิ้นสุดวิชา นักศึกษาจะ
เข้าใจประวัติศาสตร์ของสตรี การก่อเกิดของตัวตนของเพศ บุคลิกลักษณะของแต่ละคน การ
สร้างเพศและเชื้อชาติในสังคมร่วมสมัย การนําเสนอและการเกิดของวัฒนธรรม การวินิจฉัยการ
สร้างตัวตนทางเพศและเพศของสังคม และวิธีการที่เฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในการสร้างตัวตนทางเพศ 

ICCU 302 Literature and Poetry in Western Culture 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันตก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to the origins and genres of European/Western literature in order to 

trace the growth of ideas about the nature of mankind‟s ethical and political life 

from ancient Greek texts through medieval epics and shifts imposed by scientific 

ideas and progress to the birth of the novel. Understanding the process of re-

conceptualizing ancient concepts throughout Western literature as vital for the 

creation of cultural heritage of the modern world and as tools for change as well. 

บทนําสู่ต้นกําเนิดและประเภทของงานประพันธ์ยุโรป/ตะวันตก เพื่อที่จะศึกษาการเติบโตของ
มโนคติเก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของมนุษย์และวิถีชีวิตการปกครอง จากแบบเรียนกรีกโบราณ 
ผ่านมหากาพย์ยุคกลาง และความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ที่นําไปสู่การเกิดของนวนิยาย การทําความเข้าใจในความสําคัญของวิธีการสร้างกรอบความคิด
ใหม่จากโบราณกาลในบทประพันธ์ตะวันตก ในการสร้างรากฐานวัฒนธรรมของยุคร่วมสมัย 
และเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ICCU 303 Literature and Poetry in  Eastern Culture 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันออก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to selected representative texts and genres of Eastern literature that 
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shaped the civilization of Asia. Starting with the earliest written record in Indian, 

Chinese and Japanese literature to their metamorphosis in modern times, 

readings range from philosophical texts to literature of the court, poetry, drama 

and epics with attention to their historical and cultural backdrops. Contemporary 

East Asian Literature will be briefly explored to show how traditional values 

persist, change or become points of resistance in a complicated globalized world. 

บทนําสู่งานประพันธ์ที่ได้รับเลือกและประเภทที่แตกต่างกันของงานประพันธ์ตะวันออกซึ่งทําให้
อารยธรรมของเอเชียกลายเป็นรูปเป็นร่าง โดยเริ่มจากงานเขียนยุคแรกเริ่มในอินเดีย จีน และ
ญ่ีปุุน จนถึงการเปลี่ยนลักษณะของงานเหล่านี้ในสมัยใหม่ บทความที่อ่านมีหลากหลาย ตั้งแต่
บทความทางปรัชญา บทความของราชสํานัก บทกวี บทละคร และมหากาพย์ โดยคํานึงถึงภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหลัก งานประพันธ์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกจะ
ได้รับการศึกษาโดยย่อเพ่ือที่จะพิจารณาอุดมคติดั้งเดิมที่ยังคงมีตัวตนอยู่ ที่เปลี่ยนไป หรือที่ถูก
ต่อต้านในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ที่ซับซ้อนเช่นปัจจุบัน 

ICCU 304 

 

The Origin of Language and Culture 

จุดเริ่มต้นของภาษาและวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Examination of the evolution of language and culture from the early hominids to 

modern man. Review of scientific research to show that both language and 

culture are evolutionary adaptations which were and are central to the success of 

the evolution of our species.  

ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสุดของมนุษย์ กระทั่งถึงยุคร่วมสมัย
ของมนุษย์ปัจุบัน บทวิจารณ์ของงานเขียนวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาและวัฒนธรรม
เป็นจุดสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันนํามาสู่ความสําเร็จในการวิวัฒนาการของมนุษยชาติ 

ICCU 311 Recurrent Topics in German Literature 

ประเด็นหลักของวรรณกรรมเยอรมัน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

The general aim of this course is to provide an introduction to important literary 

works in Germany and Switzerland between the 50s and the 90s of the last 

century. The selected novels are written by the well known Swiss and German 

authors  M. Frisch, H. Boell and B. Schlink. Due to the high profile of the 

chosen novels,  they were widely discussed in German speaking societies, they 

were also adapted as movies. Besides the selected novels, secondary texts about 

contemporary issues will be read, class discussions and written assignments 

added. A selection of key film scenes will be also screened 

วิชานี้มุ่งเน้นการแนะนําวรรณกรรมสําคัญๆ ในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างช่วงปี 
๑๙๕๐ ถึง ๑๙๙๐ งานประพันธ์ที่ได้คัดเลือกมาเป็นผลงานของนักเขียนชาวเยอรมันและสวิสที่
มีชื่อเสียง M.Frisch, H. Boell, B. Schlink เพราะความสําคัญของผู้ประพันธ์งานเหล่านี้ สังคม
ที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารยังคงถกเถียงเกี่ยวกับวรรณกรรมกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง ผลงาน
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บางชิ้นถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ นอกเหนือไปจากงานประพันธ์ที่ได้รับเลือก นักศึกษาจะต้องอ่าน 
อภิปราย และเขียนวิจารณ์บทความอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประเด็นร่วมสมัย ฉากสําคัญๆ ของ
ภาพยนตร์จํานวนหนึ่งจะได้รับการฉายในห้องเรียนเช่นกัน 

ICCU 312 Recurrent Topics in French Literature 

ประเด็นหลักของวรรณกรรมฝรั่งเศส 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

An introduction to the rich, varied and multicultural panorama of the French and 

the French - speaking world literature through selected topics and texts. The 

focus of the course may vary from a diverse thematic analysis with historical and 

social context to a study of a wide range of literary genres. Study of some of the 

famous classic texts as well as political, philosophical and devotional texts. 

Exploration of literary expression of love, human‟s place in the natural world, 

childhood, youth and women in French literature. 

บทนําสู่ภาพมุมกว้างของงานวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสที่เปี่ยมไปด้วยความเข้มข้น และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านงานวรรณกรรมและบทความที่เลือกสรรแล้ว หัวใจของวิชานี้
กว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่ความหลากหลายในการวิเคราะห์แก่นเรื่องโดยใช้บทความทาง
ประวัติศาสตร์และสังคม ไปจนถึงการศึกษาประเภทที่หลากหลายของงานวรรณกรรม รวมไป
ถึงการศึกษาวรรณกรรมอมตะ บทความทางการเมือง ทางปรัชญา และทางศาสนา การศึกษา
การแสดงออกของความรัก ความหมายของการเป็นมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ช่วง
ปฐมวัย เยาวชน และสตรีในวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส 

ICCU 313 Contemporary Chinese Literature 

วรรณกรรมจีนร่วมสมัย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to the 20
th

 century formative period in China through literary texts. 

Exploration of diverse topics such as national crisis, political justice, freedom of 

expression, individual freedom  in order to understand the modern society of 

China. The literature selected ranges from satire to novels, amorous poems to 

“peasant literature”. Literary analysis and aesthetical discussions form the center 

of the course. Short non-fictional texts will supplement the understanding of the 

philosophical, political and artistic movement. 

บทนําสู่ยุคแห่งการสร้างตัวตนในศตวรรษที่ ๒๐ ของประเทศจีนผ่านงานวรรณกรรม การศึกษา
ประเด็นที่หลากหลาย เช่น วิกฤติชาติ ความยุติธรรมทางการเมือง อิสรภาพในการแสดงออก 
อิสรภาพส่วนบุคคล เพื่อที่จะทําความเข้าใจสังคมของจีนร่วมสมัย งานวรรณกรรมที่ได้รับเลือก
มีตั้งแต่งานประพันธ์ล้อเลียนจนถึงนวนิยาย บทกวีโรแมนติกจนถึงงานประพันธ์ผู้ยากไร้ หัวใจ
หลักของวิชาอยู่ที่การวิเคราะห์งานเขียนและการพูดคุยถกเถียงว่าด้วยสุนทรียศาสตร์ งานเขียน
ที่ได้จากเรื่องจริงสั้นๆ จะถูกใช้เพ่ือทําให้ความเข้าใจในกระบวนการทางปรัชญา การเมือง และ
ศิลปะสมบูรณ์  
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ICCU 314 Contemporary Japanese Literature 

วรรณกรรมญี่ปุุนร่วมสมัย 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

This course introduces brief history of Japanese literature and Japanese cultural 

background in order to understand and appreciate contemporary Japanese 

literature. It explores a wide range of Japanese literary works after World War II 

and discusses the manner in which writers responded to the challenges of 

industrialization, internationalization and post war trauma. The impact of 

Westernization on the construction of gender, nation and identity will be 

discussed. 

วิชานี้แนะนําประวัติศาสตร์ย่อๆ ของงานประพันธ์ญี่ปุุน และภูมิหลังของวัฒนธรรมญี่ปุุนเพื่อ
ช่วยในการทําความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวรรณกรรมญี่ปุุนร่วมสมัย ศึกษางาน
ประพันธ์ญี่ปุุนหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และพูดคุยถกเถียงวิธีการที่
นักประพันธ์ปฏิบัติต่อความท้าทายที่มาพร้อมกับการพัฒนาทางอุตสาหกรรม การอยู่ภายใต้
ความเปลี่ยนแปลงของนานาชาติ และภาวะชอกช้ําจากสงคราม ผลกระทบที่การเผยแพร่
วัฒนธรรมตะวันตกมีต่อการสร้างตัวตนทางเพศ ประเทศชาติ และบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคล
เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายในชั้นเรียน 
 

ICCU 315 Literature in Spain 

วรรณกรรมสเปน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to the historical background of the history and culture of Spain in 

order to understand the literary works. Exploration of imperialism and Civil War 

and its influence on the literary works of art. An overview of the main literary 

movements and authors in Spain, focusing on the Golden Age and the generation 

of 98 and 27.  Analysis and interpretation of different texts from each genre 

(poetry, theatre and narrative) to understand its characteristics and its connection 

with the sociocultural context.  

บทนําสู่ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของสเปนเพ่ือช่วยส่งเสริม
ความเข้าใจในงานประพันธ์ การศึกษาลัทธิจักรวรรดินิยม สงครามกลางเมือง และอิทธิพลที่
เหตุการณ์เหล่านี้มีต่องานประพันธ์ ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของงานประพันธ์และนัก
ประพันธ์ในสเปน โดยให้ความสําคัญกับ Golden Age หรือยุคทองและประชาชนรุ่น ๙๘ และ 
๒๗ บทวิเคราะห์และการตีความของบทความหลากหลายบทความในแต่ละประเภท (บทกวี 
บทละคร และเรื่องเล่า( เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในลักษณะเฉพาะและความเกี่ยวข้องที่บทความ
มีต่อสังคมและวัฒนธรรมแวดล้อม 
 

ICCU 316 Spanish American Literature 

วรรณกรรมสเปน-อเมริกัน 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

An introduction to the historical background of the Spanish speaking world in 

order to understand their literary works. Exploration of diverse perspectives of 

the colonialism and its influence on the literary success of the Spanish American 

Literature, especially regarding the novel.   An overview of the main literary 

movements and authors in Spanish American Literature from the beginning of 

the XX century up to the present.  

บทนําสู่ประวัติศาสตร์ภูมิหลังของสังคมที่ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสาร เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นใน
การงานพันธ์สเปน การศึกษาทัศนคติที่หลากหลายของการล่าอาณานิคมและอิทธิพลที่การล่า
อาณานิคมมตี่อความสําเร็จในงานประพันธ์สเปน-อเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภท     
นวนิยาย รวมไปถึงภาพรวมของการเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมและนักประพันธ์สเปน-อเมริกัน 
โดยเริ่มจากศตวรรณท่ียี่สิบมาจนถึงปัจจุบัน  

ICCU 317 Comparative Literature and Civilization 

การเปรียบเทียบงานเขียนและอารยธรรม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to seminal texts and writings that represent cultural and intellectual 

thought that has informed who we are and our respective orientations to the 

world. The course will look at excerpts from writers and thinkers such as 

Valmiki, Shakespeare, Machiavelli, Swift, Dostoevsky, Kawabata and Rushdie. 

บทนําของบทความต้นแบบและงานเขียนที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและอุดมคติซึ่งบอกให้
ทราบถึงตัวตนและทิศทางทางความคิดต่อโลกที่เหมาะสมของเรา โดยวิชานี้จะศึกษาข้อความท่ี
ตัดตอนมาจากบทความของนักประพันธ์และนักคิดเช่น  Valmiki, Shakespeare, 
Machiavelli, Swift, Dostoevsky, Kawabata and Rushdie 

ICCU 350  

 

Independent Project in Huamanites and Languages 

โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Having completed a number of courses pertaining to a particular subject area, 

students will be given the opportunity to develop independently and apply the 

knowledge they have thus assimilated. Under the guidance of a faculty member, 

students will extend their knowledge in that particular subject area. They will 

locate relevant texts and materials, critically evaluate them, and use them to 

construct a researched academic major paper and/or compile a portfolio of 

original works (such as critical essays). All submitted work will aim to be of a 

publishable standard within the relevant academic discourse. The course, as well 

as providing a “capstone” to their previous studies, is intended to assist students 

to make the transition to graduate studies. 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกรายวิชาสาขาแล้ว จะมีโอกาสประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้จาก
บทเรียน ทั้งด้านเนื้อหาและสาระ เข้ากับการประเมินและเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
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เชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านงานวิจัยทางวิชาการ และ/หรือ แฟูมบันทึกผลงานต่างๆ (ตัวอย่างเช่น 
บทความเชิงวิพากษ์( โดยมีคณาจารย์ให้คําแนะนํา   งานดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ตัว
นักศึกษาเองได้มีการต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษาตามแต่ละสาขาให้กว้างออกไปโดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานสากลทางวิชาการเป็นเปูาหมายหลัก  นอกจากนี้  หลักสูตรนี้รวมทั้งการต่อยอดจาก
ความรู้ที่มีอยู่เดิม  ได้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

ICML 101 

 

Elementary German I 

ภาษาเยอรมันระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Greetings, introduce oneself or others, German alphabet and phonemes, personal 

information, numbers from 1 – 100 and price quotations, express wishes, tell the 

time and make appointments, quality of items,  shop in a supermarket, 

measurements; verb forms, pronouns, sentence structure, gender of nouns, 

accusative case and plural forms, negation. 

ทักทาย แนะนําตัว ตัวอักษรและหน่วยเสียงในภาษาเยอรมัน ข้อมูลส่วนตัว เลข ๑ ถึง ๑๐๐ 
และการเสนอราคา แสดงความปรารถนา บอกเวลาและนัดหมาย ลักษณะของสิ่งของ ซื้อของ
ในห้างสรรพสินค้า มาตรวัด-ชั่งตวง รูปของกริยา สรรพนาม โครงสร้างประโยค เพศของนาม 
กรรมการกและรูปพหุนาม การปฏิเสธ 

ICML 102 Elementary German II 

ภาษาเยอรมันระดับต้น ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 101 Elementary German I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 101 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๑ 
Order and pay for meals in a restaurant, preferences of food and drinks, giving 

and asking for directions, reading a map, preferences of work conditions, job 

advertisements; essay writing, yes/no questions, imperative forms, compound 

verbs, preposition with dative case, modal verbs I, German sentence bracket. 

สั่งและจ่ายค่าอาหารในร้านอาหาร อาหารและเครื่องดื่มท่ีชื่นชอบ ตอบและถามเรื่องทิศทาง 
อ่านแผนที่ ลักษณะของงานที่ชอบ ประกาศรับสมัครงาน การเขียนเรียงความ คําถามที่ตอบว่า
ใช่/ไม่ใช่ รูปแบบคําสั่ง กริยาประสม บุพบทที่ใช้กับกรรมรอง กริยามาลา กริยาช่วย (๑( วงเล็บ
ที่ใช้ในประโยคภาษาเยอรมัน 

ICML 103 Elementary German III 

ภาษาเยอรมันระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 102 Elementary German II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 102 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๒ 
Health advice and problems, healthy and unhealthy life styles, housing I, 

advertisement for apartments, furniture and equipment I, events and accidents, 

travel reports, curriculum vitae (CV); possessive articles in nominative, 

accusative and dative case, perfect tense, connectors, modal verbs II. 
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ปัญหาและการแนะนําด้านสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิตที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ บ้าน (๑( โฆษณา 
อพาร์ทเมนต์ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (๑( เหตุการณ์และอุบัติเหตุ รายงานการเดินทาง ประวัติ
ส่วนตัวโดยย่อ (CV) คําแสดงความเป็นเจ้าของ กรรมการกและกรรมรอง กาลสมบูรณ์ ตัวเชื่อม 
กริยาช่วย (๒( 

ICLG 211 

 

Pre-Intermeditate German I 

ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 103 Elementary German III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 103 ภาษาเยอรมันระดับต้น ๓ 
Clothing and accessory, appearance, shopping for clothes and accessory family 

members, families in present and past, statistics, festivities and culture, dates, 

presents; comparative forms of adjectives, modal verbs past tense, dependent 

clauses (cause and condition), personal pronouns, accusative and dative case. 
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ รูปลักษณ์ ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับ สมาชิกในครอบครัว 
ครอบครัวในปัจจุบันและอดีต สถิติ การเฉลิมฉลองและวัฒนธรรม วันที่ ของขวัญ การ
เปรียบเทียบขั้นกว่าของคําคุณศัพท์ กริยาช่วยกาลอดีต อนุประโยคท่ีไม่สมบูรณ์ (เหตุและ
เงื่อนไข( บุรุษสรรพนาม กรรมการกและกรรมรอง 

ICLG 212 Pre-Intermediate German II 

ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLG 211 Pre-intermediate German I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 211 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๑ 
Housing II, furniture and equipment II, school and education, school system in 

Germany, future plans, appearance II, fashion and life style, description of 

persons; dependent clauses II, future tense, declination of adjectives. 

บ้าน (๒( เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ (๒( โรงเรียนและการศึกษา ระบบโรงเรียนในประเทศ
เยอรมนี แผนการในอนาคต รูปลักษณ์ (๒( สมัยนิยมและรูปแบบการดําเนินชีวิต การบรรยาย
บุคคล อนุประโยค (๒( กาลอนาคต ผันคําคุณศัพท์ให้มีความหมายตรงข้าม 

ICLG 213 Pre-Intermediate German III 

ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLG 212 Pre-intermediate German II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 212 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๒ 
Travel, weather and seasons, public transport; free time, learn to know people 

abroad, clubs, work and job search, job advertisement and application; 

impersonal verbs, modal verbs III, relative clauses, indefinite pronouns, phrasal 

verbs, dependent clauses (concessive). 

ท่องเทีย่ว อากาศและฤดูกาล การขนส่งสาธารณะ การใช้เวลาว่าง เรียนรู้การรู้จักผู้คนใน
ต่างประเทศ สโมสร การทํางานและการหางาน ประกาศรับสมัครงานและการสมัคร คํากริยาที่
ไม่ใช้บุรุษสรรพนาม กริยาช่วย (๓( อนุประโยคขยายนามข้างหน้า  สรรพนามไม่เจาะจง 
กริยาวลี อนุประโยค (เงื่อนไข( 
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ICLG 311 Intermediate German I 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLG 213 Pre-intermediate German III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 213 ภาษาเยอรมันก่อนระดับกลาง ๓ 

Media, statistics, habits in using media,  argumentation about media, texts about 

media (reading and writing), politics, opinion about politics, wishes about 

politics, good and bad manners in different cultures, invitations in different 

cultures, rules of politeness, intercultural comparisons; 

Question words (summary), adjective suffixes and prefixes, adjective antonyms, 

past tense (regular and irregular), verbs with fixed prepositions, prepositions 

with dative, temporal dependent clauses. 

สื่อ สถิติ นิสัยในการใช้สื่อ การโต้แย้งเก่ียวกับสื่อ ข้อความในสื่อ (การอ่านและการเขียน( 
การเมือง ความคิดเห็นทางการเมือง ความปรารถนาเกี่ยวกับการเมือง มารยาทที่ดีและไม่ดีใน
วัฒนธรรมต่างๆ การเชื้อเชิญในต่างวัฒนธรรม ความสุภาพ การเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม 
คําแสดงคําถาม (ย่อ( คําคุณศัพท์ที่ทําหน้าที่เป็นคําอุปสรรค คําคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกัน
ข้าม คํากริยาแสดงอดีตกาล คํากริยาที่มีบุพบทตายตัว คําบุพบทและกรรมรอง อนุประโยคที่ไม่
มีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

ICLG 312 Intermediate German II 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLG 311 Intermediate German I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 311 ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๑ 

Describe people, ask for information on the telephone, describe advantages and 

disadvantages, reserve a room, complain, express praise, apply for a job on the 

phone, understand a travel brochure, talk about eating habits, understand tips for 

a healthy diet, order and pay  in a restaurant, giving advice; prepositions with 

accusative (summary), indirect question phrases, indirect and direct questions, 

masculine nouns n-declinations, regular and irregular comparative forms, 

declination of articles, s uperlatives, and adjective endings, infinitive groups 

with zu, concessive dependent clauses, word formation: noun formation 

บรรยายลักษณะบุคคล ถามข้อมูลทางโทรศัพท์ บรรยายข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ จอง
ห้องพัก ร้องเรียน แสดงความชื่นชม การสมัครงานทางโทรศัพท์ เข้าใจแผ่นพับการท่องเที่ยว 

พูดถึงนิสัยการรับประทานอาหาร เข้าใจข้อแนะนําสําหรับการรับประทานเพื่อสุขภาพ สั่ง
อาหารและจ่ายเงินในร้านอาหาร ให้คําแนะนํา คําบุพบทและกรรมตรง (ย่อ(  

ICLG 313 Intermediate German III 

ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLG 312 Intermediate German II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 312 ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๒ 

Understand texts about history, talk about occurrences in the past, talk about 

migration, express opinions on Europe, talk about relationships, express feelings, 

express opposites, resolve conflicts, define problems and express wishes, 

reporting an emergency, talk to a doctor, talk about health care jobs; 

past: past tense and present perfect, past perfect, temporal dependent clauses, 
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conjunctions, dependent clauses with während as opposite, temporal dependent 

clauses with bis and bevor, word formation: character descriptions with verbs 

and shortened forms,  relative clauses in nominative, accusative, and dative, 

relative pronouns: declinations, word formation: nouns. 

เข้าใจบทอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พูดถึงเรื่องราวในอดีต การอพยพ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับยุโรป พูดถึงความสัมพันธ์ แสดงความรู้สึก แสดงความเห็นตรงข้าม คลี่คลายปมปัญหา 
อธิบายปัญหาและแสดงความปรารถนา รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน พูดกับแพทย์ พูดเกี่ยวกับ
อาชีพที่ดูแลผู้ปุวย  

ICLG 340 German for Business 

ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICLG 313 Intermediate German III 

วิชาบังคับก่อน: ICLG 313 ภาษาเยอรมันระดับกลาง ๓ 

The German for Business course emphasizes discourse in business 

settings/situations such as conversations with people in a business context, 

dialogues at a reception, presenting companies/products/services, talking about 

organizational structure, and communicating with superiors and coworkers. 

วิชาภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจเน้นภาษาท่ีใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ เช่น การสนทนาในแผนก
ต้อนรับ การนําเสนอบริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การบรรยายโครงสร้างขององค์กร และ
การติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน 

ICML 121 Elementary French I 

ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Numbers from 0 to 69; how to introduce yourself; greet other people; gender of 

nouns; plural of nouns; articles (definite, indefinite); qualifying adjective; 

present tense forms of verbs: tell and understand phone numbers; tell dates. 

เลข ๐ ถึง ๖๙ แนะนําตัวเอง ทักทายผู้อ่ืน เพศและพจน์ของคํานาม คํานําหน้านาม (ชี้เฉพาะ
และไม่ชี้เฉพาะ( คําคุณศัพท์ กริยากาลปัจจุบัน บอกและฟังหมายเลขโทรศัพท์ บอกวันที่ 

ICML 122 Elementary French II 

ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 121 Elementary French I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 121 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๑ 
Talk about a trip schedule; tell and ask for the date and the time; check in in a 

hotel; enquire about hotel facilities; purchase a train ticket; understand and give 

directions ; count from 100 to 1000 ; interrogative forms (3) (Questions with est-

ce que, qu‟ est-ce que, que, quoi, combien de…); present tense forms of the –er, 

– ir, –re –oir, negative form. 

สนทนาเรื่องตารางการเดินทาง ถามและตอบเรื่องวันและเวลา เข้าพักที่โรงแรม สอบถามเรื่อง
สิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม ซื้อตั๋วเครื่องบิน ฟังและบอกทิศทาง นับเลข ๑๐๐ ถึง 
๑,๐๐๐ รูปแบบของประโยคคําถาม (คําถามท่ีใช้วลี est-ce que, qu’est-ce que, que, 
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quoi, combine de …) กาลปัจจุบันของกริยาที่ลงท้ายด้วย –er, -ir, -re, -oir รูปปฏิเสธ 

ICML 123 Elementary French  III 

ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 122 Elementary French II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 122 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๒ 
Book a table and order a meal at a restaurant; tell what you like and what you 

don‟t like; order traveller‟s cheques and ask for exchange rates, open a bank 

account; buy gifts; ask for and understand directions; imperative mood; future 

tense; buy clothes; telling quantities; partitive article, passé composé built with 

avoir; „Going to‟ future tense: aller + infinitive; present tense conjugations 

patterns (recapitulation); complex negative patterns. 

จองโต๊ะในร้านอาหารและสั่งอาหาร บอกสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ซื้อตั๋วเดินทางและสอบถามอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เปิดบัญชีธนาคาร ซื้อของขวัญ ถามและฟังการบอกทิศทาง 
ประโยคแสดงคําสั่ง กริยากาลอนาคต ซื้อเสื้อผ้า บอกปริมาณ คํานําหน้านามที่นับไม่ได้ กาล
อดีตธรรมดาที่ใช้กับกริยาช่วย avoir กาลอนาคตท่ีกําลังเกิดขึ้น รูปกิริยา aller + infinitive 
การผันคํากริยากาลปัจจุบัน (recapitulation) รูปแบบการปฏิเสธที่ซับซ้อน 

ICLF 211 

 

Pre-Intermeditate French I 

ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 123 Elementary French III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 123 ภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ๓ 
To talk about friends; to describe someone; to look for a job; to apply for a job; 

to give advice; to talk about professional activities and professional experiences; 

to report speeches (1); relative pronouns : qui, que, à qui; Imparfait and passé 

composé tenses; subjunctive mood to express necessity. 

สนทนาเรื่องเพ่ือน บรรยายลักษณะบุคคล หางาน สมัครงาน ให้คําปรึกษา สนทนาเรื่อง
กิจกรรมและประสบการณ์ในการทํางาน รายงานด้วยวาจา (๑( สรรพนามเชื่อมความ qui, 
que, a qui  การใช้กาลอดีตไม่สมบูรณ์ (imparfait) คู่กับกาลอดีตธรรมดา (passé 
compose) ปริกัลบมาลา (subjunctive mood) 

ICLF 212 Pre-Intermediate French II 

ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLF 211 Pre-intermediate French I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 211 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๑ 
To talk about a country; to understand tourist information and to make a 

reservation. To talk about one‟s living environment; to justify a choice; to talk 

about a movie; relative pronouns : où, dont ; Pronouns en & y;  Gerundive form. 

Past tenses review : imparfait / passé composé / plus-que-parfait ; passive voice 

(1). 

สนทนาเก่ียวกับประเทศ เข้าใจข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยวและจองสิ่งต่างๆ สนทนาเรื่อง
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในชีวิตของบุคคล ตัดสินใจเลือกตัวเลือก สนทนาเรื่องภาพยนตร์ สรรพ
นามเชื่อมความ où dont สรรพนาม en และ y อาการนาม ทบทวนกาลอดีตไม่สมบูรณ์และ
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กาลปัจจุบันธรรมดา กาลอดีตสมบูรณ์ กรรมวาจก 

ICLF 213 Pre-Intermediate French III 

ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLF 212 Pre-intermediate French II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 212 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๒ 
To express wishes; to make a suggestion; to talk about a project; to talk about a 

book or an article; to express aims, causes and consequences; to express 

agreements and disagreements; to talk about changes in life; to express a regret; 

subjunctive mood to express wishes; conditional mood to make a suggestion; 

reported speeches and time accordance; past conditional to express past 

hypothesis and regret. 

แสดงความปรารถนา ให้คําแนะนํา สนทนาเรื่องโครงการ สนทนาเรื่องหนังสือหรือบทความ 
แสดงวัตถุประสงค์ เหตุและผลที่ตามมา แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สนทนาเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงในชีวิต แสดงความเสียใจ ปริกัลบมาลาแสดงความปรารถนา การกล่าวรายงาน
และ ความเกี่ยวเนื่องของเวลา ประโยคเงื่อนไขกาลอดีตเพ่ือแสดงข้อสันนิษฐานและความเสียใจ 

ICLF 311 Intermediate French I 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLF 213 Pre-intermediate French III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 213 ภาษาฝรั่งเศสก่อนระดับกลาง ๓ 

To talk about one‟s own image and look, to ask information & advice by e.mail; 

to describe people and their behaviours; to speak highly of someone;     to do 

suggestion and reproach; to express feelings (2);to give advice and order; to talk 

about consumption; to write a claim by e.mail; to negotiate a price; to complain 

about a service;  to report a third person‟s speech and, to warn someone. 
ไวยากรณ์และศัพท์ระดับสูงขึ้นสําหรับเนื้อหาเฉพาะทางท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษา
เริ่ม ดําเนิน และจบบทสนทนาขนาดยาวได้ อภิปรายประเด็นและเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ อ่าน
และเขียนข้อความโต้แย้งอย่างง่ายต่อบริบทเหล่านั้น พูดถึงภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของบุคคล 
สอบถามข้อมูลและให้คําปรึกษาทางอีเมล์ บรรยายบุคคลและพฤติกรรมของพวกเขา พูดยกย่อง 
ตําหนิและให้คําชี้แนะ แสดงความรู้สึก (๒( ให้คําปรึกษาและออกคําสั่ง พูดเรื่องการบริโภค 
เขียนข้อเรียกร้องทางอีเมล์ ต่อรองราคา ร้องเรียนเรื่องบริการ บอกเล่าการสนทนาสู่บุคคลที่
สาม พูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนรู้สึกอบอุ่นใจ 

ICLF 312 Intermediate French II 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLF 311 Intermediate French I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 311 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๑ 
More advanced grammar and vocabulary related to a wider variety of specialized 

contexts allowing the students to begin, hold and close extended conversations 

and discussions related to specialized topics and situation, and read and write 

simple argumentative texts related to such contexts.  

To talk about one‟s own image and look, to ask information & advice by e.mail; 
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to describe people and their behaviours; to speak highly of someone; to do 

suggestion and reproach; to express feelings (2);to give advice and order; to talk 

about consumption; to write a claim by e.mail; to negotiate a price; to complain 

about a service;  to report a third person‟s speech and, to warn someone. 

ไวยากรณ์และศัพท์ระดับสูงขึ้นสําหรับเนื้อหาเฉพาะทางท่ีหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษา
เริ่ม ดําเนิน และจบบทสนทนาขนาดยาวได้ อภิปรายประเด็นและเหตุการณ์เฉพาะต่างๆ อ่าน
และเขียนข้อความโต้แย้งอย่างง่ายต่อบริบทเหล่านั้น พูดถึงภาพลักษณ์และรูปลักษณ์ของบุคคล 
สอบถามข้อมูลและให้คําปรึกษาทางอีเมล์ บรรยายบุคคลและพฤติกรรมของพวกเขา พูดยกย่อง 
ตําหนิและให้คําชี้แนะ แสดงความรู้สึก (๒( ให้คําปรึกษาและออกคําสั่ง พูดเรื่องการบริโภค 
เขียนข้อเรียกร้องทางอีเมล์ ต่อรองราคา ร้องเรียนเรื่องบริการ บอกเล่าการสนทนาสู่บุคคลที่
สาม พูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนรู้สึกอบอุ่นใจ 

ICLF 313 Intermediate French   III 

ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLF 312 Intermediate French II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLF 312 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๒ 
Consolidation of the acquisitions of ICLF 311 and 312 and further mastering of 

advanced grammar and specialized vocabulary in order to allow the students to 

fully reach a standard intermediate level of proficiency.  

To talk about studies and learning tools; to talk about one‟s experience in a 

curriculum vitae; to talk about the past; to concede and to oppose in an 

argumentative speech (1); to talk about the press: newspapers and magazines, to 

talk about an event in an article; to give information by letter or mail; to 

understand and introduce newspaper‟s articles; to express and to defend an 

opinion; to encourage and to promote solidarity; to ask detailed  information by 

e.mail; to express aims and, to express duration with time indicators. 

รวมเนื้อหาการสอนจากรายวิชา ICLF 311 และ 312 โดยเพิ่มเติมไวยากรณ์และศัพท์เฉพาะ
ทางในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับกลาง พูดเรื่องการเรียน
และเครื่องมือในการเรียนรู้ เขียนประวัติโดยสังเขป (curriculum vitae) สนทนาเรื่องในอดีต 
แสดงการยอมรับและต่อต้านในพูดเชิงอภิปราย (๑( สนทนาเรื่องสื่อ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
พูดถึงเหตุการณ์ในข่าว บอกข้อมูลผ่านทางจดหมายหรืออีเมล์ เข้าใจและบอกเล่าข่าวใน
หนังสือพิมพ์ แสดงความคิดเห็นและหาข้อสนับสนุน ปลุกปลอบและสร้างความเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียว สอบถามข้อมูลทางอีเมล์ บอกจุดมุ่งหมาย บอกช่วงเวลาโดยใช้ศัพท์บ่งชี้ช่วงเวลา  

ICLF 340 French for Business 

ภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICLF 313 Intermediate French III 

วิชาบังคับก่อน: ICLF 313 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ๓ 

The French for Business course emphasizes discourse in business 

settings/situations such as conversations with people in a business context, 

dialogues at a reception, presenting companies/products/services, talking about 

organizational structure, and communicating with superiors and coworkers. 



TQF2 

118 

 

วิชาภาษาฝรั่งเศสสําหรับธุรกิจเน้นภาษาท่ีใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ เช่น การสนทนาในแผนก
ต้อนรับ การนําเสนอบริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การบรรยายโครงสร้างขององค์กร และ
การติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน 

ICML 141 Elementary Spanish I 

ภาษาสเปนระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Basic personal information; conjugate verbs (present tense); verbs ser, tener and 

llamarse; gender; alphabet; count from 0 to 100; places and countries; express 

existence; verbs talk about location; verbs hay and estar; prepositions a, con de, 

por and para. 

ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น ผันกริยา (กาลปัจจุบัน( กริยา ser, tener และ llamarse เพศ 
ตัวอักษร นับเลข ๐ – ๑๐๐ สถานที่และประเทศ บรรยายสิ่งที่ปรากฎอยู่ คํากริยาที่ใช้สนทนา
เรื่องท่ีตั้ง กริยา hay และ estar บุพบท a, con de, por และ para 

ICML 142 Elementary Spanish II 

ภาษาสเปนระดับต้น ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 141 Elementary Spanish I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 141 ภาษาสเปนระดับต้น ๑ 
Objects, colors, and clothes, preference, interests and appearance, habits and 

express frequency, tell the time, in a restaurant; information about food; 

conjugation in present of some irregular verbs; verb gustar; articles el, la, los,las; 

count from 100; pronominal verbs. 

วัตถุ สี เสื้อผ้า สิ่งที่ชอบ ความสนใจ ลักษณะภายนอก งานอดิเรกและบอกความถ่ีในการทํา 
บอกเวลา ร้านอาหาร ข้อมูลเรื่องอาหาร การผันกริยากาลปัจจุบันที่พิเศษ กริยา gustar คํา
นําหน้านาม el, la, los, las นับเลขตั้งแต่ ๑๐๐ เป็นต้นไป ผันกริยาตามสรรพนาม 

ICML 143 Elementary Spanish  III 

ภาษาสเปนระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 142 Elementary Spanish II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 142 ภาษาสเปนระดับต้น ๒ 
Towns, quarters and cities; directions; past experience; present perfect tense, 

past tense indefinido; verbs ser, estar and hay; vocabulary of places; time 

markers for past tense; verbs empezar a+ infinitive; verbs ir / irse. 

ชุมชน เขต และเมือง ทิศทาง ประสบการณ์ในอดีต กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ กริยากาลอดีต 
indefinido กริยา ser, estar และ hay ศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ คําที่ใช้ระบุเวลาในกาลอดีต 
กริยา empezar a + infinitive กริยา ir / irse 

ICLS 211 

 

Pre-Intermeditate Spanish I 

ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or  ICML 143 Elementary Spanish III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 143 ภาษาสเปนระดับต้น ๓ 
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Habits; pronominal verbs; porque/para; house; furniture and parts of the house; 

appearance; family, irregular verbs in present tense; present progressive. 

งานอดิเรก การผันกริยาตามสรรพนาม การใช้ porque/para เรื่องเก่ียวกับบ้าน เฟอร์นิเจอร์
และส่วนต่างๆ ของบ้าน ลักษณะภายนอก ครอบครัว กริยากาลปัจจุบันที่พิเศษ กริยากาล
ปัจจุบันกําลังดําเนินไป 

ICLS 212 Pre-Intermediate Spanish II 

ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLS 211 Pre-intermediate Spanish I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 211 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๑ 
Leisure activities; intentions and projects; pain, discomfort and symptoms; parts 

of the body; vocabulary of food; ir a+ infinitive; present perfect; differences 

between ser and estar; personal pronouns for objects; verb gustar. 

กิจกรรมสันทนาการ ความตั้งใจและโครงการ ความเจ็บปวด ไม่สบายและอาการ ส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย ศัพท์เกี่ยวกับอาหาร รูปกริยา ir a + infinitive กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ ข้อ
แตกต่างระหว่าง ser และ estar บุรุษสรรนามผันตามกรรม กริยา gustar 

ICLS 213 Pre-Intermediate Spanish III 

ภาษาสเปนกอ่นระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or  ICLS 212 Pre-intermediate Spanish II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 212 ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๒ 
Past habits, customs and circumstances, past and present action, advice, 

instructions (imperative), future; situations and actions, conditions, hypotheses, 

past experience; verb tense imperfect; verb tense indefinido; verb tense present 

perfect; contrast of past tenses. 

กิจวัตรในอดีต ธรรมเนียมปฏิบัติและสภาวะแวดล้อม การกระทําในอดีตและปัจจุบัน คําแนะนํา 
การบอกให้ทํา (คําสั่ง( อนาคต สถานการณ์และการกระทํา เงื่อนไข การคาดคะเน 
ประสบการณ์ในอดีต กริยากาลสมบูรณ์ กริยากาล indefinido กริยากาลปัจจุบันสมบูรณ์ 
ความขัดแย้งของกาลอดีต 

ICLS 311 Intermediate Spanish I 

ภาษาสเปนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLS 213 Pre-intermediate Spanish III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 213  ภาษาสเปนก่อนระดับกลาง ๓ 
Express habits in present and past ; express obligation, prohibition and 

impersonality; talk by phone, express direct and indirect speech; pronouns direct 

and indirect object; vocabulary of professions, TV programmes and cinema.  

กิจวัตรในอดีตและปัจจุบัน ภาระหน้าที่ ข้อห้าม การสนทนาทางโทรศัพท์ ประโยคบอกเล่า
โดยตรง และบอกเล่าคําพูดของผู้อื่น ประธาน กรรมตรงและกรรมรอง คําศัพท์เก่ียวกับอาชีพ 
รายการโทรทัศน์ และภาพยนตร์ 

ICLS 312 Intermediate Spanish II 

ภาษาสเปนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
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 Prerequisites: Placement test or ICLS 311 Intermediate Spanish I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 311 ภาษาสเปนระดับกลาง ๑ 
Express desire, complaint and necessity; tell anecdotes; express cause and effect; 

express interests and feelings; Present Subjective; talk about personal 

relationships; disagree in a formal and informal situation; ease a disagreement; 

describe specifications and how something works.  

แสดงความปรารถนา ร้องเรียน และความจําเป็น บอกเล่าเรื่องราว แสดงสาเหตุและผลลัพท์ 
แสดงความสนใจและความรู้สึก กริยารูปเดิม พูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล แสดงความ
ไม่เห็นด้วยในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คลี่คลายข้อขัดแย้ง อธิบายอย่าง
เจาะจงและอธิบายการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ICLS 313 Intermediate Spanish III 

ภาษาสเปนระดับกลาง ๓ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLS 312 Intermediate Spanish II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLS 312 ภาษาสเปนระดับกลาง ๒ 
Make hypotheses and conjectures; relate mysterious incidents; write a news 

article; refer to a news article and comment it; give advice; evoke imaginary 

situations; express an opinion about actions and behaviours; express opinions 

and desire; narrate events in the past; Future Tense; uses Present of Subjective; 

Past Tenses; Passive Voice; Vocabulary mass media.  

สมมุตติฐานและการคาดเดา เชื่อมโยงเหตุการณ์ท่ีซับซ้อน เขียนบทความรางานข่าว อ้างถึง
บทความข่าวและวิจารณ์ ให้คําแนะนํา  สร้างสถานการณ์สมมุติในจินตนาการ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการกระทําและความประพฤติ แสดงความคิดเห็นและความปรารถนา เล่า
เหตุการณ์ในอดีต กริยากาลอนาคต กริยารูปเดิม กริยาอดีตกาล และกรรมการก คําศัพท์ที่ใช้ใน
สื่อต่างๆ 

ICLS 340 Spanish for Business 

ภาษาสเปนสําหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICLS 313 Intermediate Spanish III 

วิชาบังคับก่อน: ICLS 313 ภาษาสเปนระดับกลาง ๓ 

The Spanish for Business course emphasizes discourse in a variety business 

context such as communicating with companies. 

วิชาภาษาสเปนสําหรับธุรกิจเน้นภาษาท่ีใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การ
ติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างๆ 

ICML 111 Elementary Japanese I 

ภาษาญี่ปุุนระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Hiragana and Katakana characters; greeting and introducing oneself; pointing at 

things and asking about them; asking places of various things; asking about 

products and their prices; telling time and days of the week; describing simple 

daily activities; expressing actions using vehicles; inviting a person to do things 
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together; Number 0-1,000,000. 

อักษรฮิรางานะและคาตากานะ ทักทายและแนะนําตัว สอบถามข้อมูลสิ่งของ ถามถึงที่ตั้งสิ่ง
ต่างๆ ถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคา บอกเวลา บอกวัน บอกเล่ากิจกรรมประจําวันอย่างง่าย 
พรรณนาท่าทางในการใช้ยานพาหนะ เชิญบุคคลทํากิจกรรมร่วมกัน เลข ๐ ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ 

ICML 112 Elementary Japanese II 

ภาษาญี่ปุุนระดับต้น ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 111 Elementary Japanese I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 111 ภาษาญี่ปุุนระดับต้น ๑ 
40 Kanji characters; asking what things are called in Japanese; describing the 

action of giving and receiving things between people; describing situations and 

feelings using adjectives; expressing what one likes/dislikes and is good/poor at; 

describing reasons and causes; describing the existence of things, people and 

animals; expressing the quantity of various things; expressing feelings and 

impressions about the past events and experiences; expressing what one wants 

and wants to do. 

อักษรคันจิ ๔๐ ตัว ถามชื่อเรียกของสิ่งต่างๆ อธิบายอากัปกิริยาการส่งและรับสิ่งของระหว่าง
บุคคล อธิบายสถานการณ์และความรู้สึกด้วยคําคุณศัพท์ บอกความชอบ/ไม่ชอบ สิ่งที่ดี/ไม่ดี 
อธิบายเหตุผลและสาเหตุ อธิบายการมีอยู่ของสิ่งของ บุคคล และสัตว์ จํานวน ความรู้สึก ความ
ประทับใจต่อประเหตุการณ์และประสบการณ์ในอดีต สิ่งที่ปรารถนาและต้องการทํา 

ICML 113 Elementary Japanese  III 

ภาษาญี่ปุุนระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 112 Elementary Japanese II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 112 ภาษาญี่ปุุนระดับต้น ๒ 
40 Kanji characters, giving instructions and offerings; describing what one is 

doing; asking permissions and understanding prohibited actions; describing 

family and work; giving simple description and explanation about people, things 

and places; making confirmation on what one has to and does not have to do; 

describing hobbies; describing the changes of things and situations; making 

conversation with friends using plain style of speech. 

อักษรคันจิ ๔๐ ตัว บอกวิธีการและให้ความช่วยเหลือ บรรยายการกระทําของบุคคล ขอ
อนุญาตและทําความเข้าใจข้อห้าม เล่าเรื่องครอบครัวและงาน อธิบายตัวอย่างและบรรยาย
บุคคล สิ่งของและสถานที่อย่างง่าย ยืนยันสิ่งที่ต้องการให้ทําและไม่ต้องการให้ทํา บอกเล่างาน
อดิเรก บรรยายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของและสถานการณ์ สนทนากับเพ่ือนโดยใช้คําพูด
อย่างง่าย 

ICLJ 211 

 

Pre-Intermeditate Japanese I 

ภาษาญีปุุ่นก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 113 Elementary Japanese III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 113 ภาษาญี่ปุุนระดับต้น ๓ 
50 Kanji characters; expressing opinions, impressions, and expectations; 

reporting or quoting others‟ statements; describing and explaining people and 
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things in details; giving directions; describing kind actions of other people using 

appropriate verbs; stating decisions, judgments, etc. based on the suppositions; 

asking for explanations, and explaining one‟s situations or reasons; asking for 

advices and instructions; expressing what one can or cannot do using potential 

verbs. 

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว แสดงความเห็น ความประทับใจ ความคาดหวัง รายงานหรือหยิบยกคําพูด
ของผู้อ่ืน บรรยายและอธิบายผู้คนและสิ่งของอย่างละเอียด บอกทิศทาง บรรยายการกระทําท่ีดี
ของผู้อ่ืนด้วยคํากริยาที่เหมาะสม ตัดสินใจ ตัดสินความจากการคาดคะเน ขอคําอธิบาย อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุผลของบุคคล ขอคําปรึกษาและคําแนะนําวิธีการ บอกสิ่งที่ทําได้และไม่ได้
ด้วยคํากริยาที่เหมาะสม 

ICLJ 212 Pre-Intermediate Japanese II 

ภาษาญี่ปุุนก่อนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLJ 211 Pre-intermediate Japanese I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 211 ภาษาญี่ปุุนก่อนระดับกลาง ๑ 
50 Kanji characters; explaining state of things; describing necessary things to do 

in advance as preparations for the future; expressing own intentions, plans, and 

schedule; expressing own guess and inference; asking someone to take a 

message or conveying a message; stating standards or norms, when one explains 

the manner of doing a certain action or work; explaining a condition in which a 

certain action is performed; stating everyday habitual actions. 

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายสถานะของสิ่งต่างๆ ความจําเป็นของการกระทําต่างๆ ที่วางแผนไว้
ในอนาคต บอกความตั้งใจ แผนการ และตารางเวลา แสดงการคาดเดาและข้อวินิจฉัย ขอให้
ผู้อื่นจดข้อความหรือถ่ายทอดข้อความ บอกมาตรฐานและธรรมเนียมปฏิบัติของการกระทํา
ต่างๆ และการทํางาน บรรยายเงื่อนไขในการปฏิบัติสิ่งต่างๆ บอกเล่ากิจวัตรที่ทําทุกวัน 

ICLJ 213 Pre-Intermediate Japanese III 

ภาษาญี่ปุนุก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLJ 212 Pre-intermediate Japanese II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับภาษาหรือ ICLJ 212 ภาษาญี่ปุุนก่อนระดับกลาง ๒ 
50 Kanji characters; expressing judgments under certain conditions; stating a 

purpose or an aim; describing changes in human ability and conditions; 

describing an action performed by a third person, or an action when one feels 

annoyed or troubled, using passive verbs; expressing something with the most 

important information emphasized; describing natural phenomena, happenings, 

and events, together with their causes; clearly telling what speakers consider as 

questions, by using a question with an interrogative as a component of a 

sentence; using appropriate expressions for giving and receiving of things and 

actions, depending on the relationship between the giver and the receiver, in 

terms of social status; telling usage, evaluation, necessary time, expense, etc. 

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว การตัดสินใจตามสถานการณ์ แสดงวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย บรรยาย
ความเปลี่ยนแปลงของความสามารถและสภาพของมนุษย์ บรรยายการกระทําของบุคคลที่ ๓ 
บรรยายกริยาของคนเมื่อเบื่อหน่ายหรือมีปัญหาโดยใช้กรรมวาจก บรรยายโดยเน้นย้ําข้อมูลที่
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สําคัญ ปรากฎการณ์ธรรมชาติ เหตุการณ์ และสาเหตุการเกิด ย้ําสิ่งที่ผู้พูดตระหนักจากการ
สอบถามด้วยประโยคคําถาม บรรยายการให้และรับและการกระทําระหว่างบุคคลด้วยคําที่
เหมาะสมกับสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  บอกประโยชน์ การประเมินค่า เวลาที่
สําคัญ ค่าใช้จ่าย 

ICLJ 311 Intermediate Japanese I 

ภาษาญี่ปุุนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLG 213 Pre-intermediate German III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 213 ภาษาญี่ปุุนก่อนระดับกลาง ๓ 
50 Kanji characters; Telling a supposition based on the appearance of a thing, 

person and scene; Expressing that the degree of an action or a state is excessive; 

Describing the easiness or difficulty in handling or doing something; Expressing 

feelings of surprise, disappointment or dissatisfaction when an expected 

consequence did not follow; Describing how to cope with a situation or its 

consequence under a hypothetical situation; Telling an action, stressing a certain 

point in time during the course of the action; Expressing that one is convinced 

and certain of what he/she states; Giving compulsion and permission; Seeking 

permission politely; Understanding Japanese view on relationship based on 

seniority, social status and insider/outsider relationships; Understanding the 

entire system of all respectful expressions and humble expressions. 

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว คาดเดาเหตุการณ์จากสิ่งของ บุคคล และฉากที่ปรากฎ แสดงออกว่าการ
กระทําหรือสภาพใดๆ นั้นมากเกินความจําเป็น บรรยายความยากง่ายในการจัดการหรือกระทํา
สิ่งใด บอกความรู้สึกแปลกใจ ผิดหวัง หรือไม่พอใจเมื่อผลที่ตามมาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 
บรรยายวิธีรับมือกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่จะตามมาในเหตุการณ์สมมุติ บอกเล่าการกระทําโดย
เน้นย้ําแต่ละจุดเวลาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ข้ึน แสดงออกถึงความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อสิ่งที่บอก
ออกไป แสดงการบังคับและอนุญาต ขออนุญาตอย่างสุภาพ เข้าใจขนบการใช้ภาษาญี่ปุุนตาม
ความสัมพันธ์ของผู้พูดและผู้ฟังบนพื้นฐานของลําดับอาวุโส สถานะทางสังคม ความสัมพันธ์ของ
บุคคลภายในและบุคคลภายนอก เข้าใจธรรมเนียมในการแสดงออกถึงความเคารพและความ
นอบน้อม  

ICLJ 312 Intermediate Japanese II 

ภาษาญี่ปุุนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLJ 311 Intermediate Japanese I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLJ 311 ภาษาญี่ปุุนระดับกลาง ๑ 

50 Kanji characters; Explaining cultural aspects; Discussing about natural 

disaster; Comparing education systems; Understanding and presenting graphs 

and charts; Talking about health  
อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายมุมมองทางวัฒนธรรม สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติ เปรียบเทียบระบบ
การศึกษา เข้าใจและนําเสนอแผนภูมิกราฟและตาราง สนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ 

ICLJ 313 Intermediate Japanese   III 

ภาษาญี่ปุุนระดับกลาง ๓ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
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 Prerequisites: Placement test or ICLJ 312 Intermediate Japanese II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLG 312 ภาษาญี่ปุุนระดับกลาง ๒ 
50 Kanji characters; Report about invention, Discussion on issues related to 

natural environment, Understanding cultural differences, Discussion on social 

issues. 

อักษรคันจิ ๕๐ ตัว อธิบายมุมมองทางวัฒนธรรม สนทนาเรื่องภัยธรรมชาติ เปรียบเทียบระบบ
การศึกษา เข้าใจและนําเสนอแผนภูมิกราฟและตาราง สนทนาเกี่ยวกับสุขภาพ 

ICLJ 340 Japanese for Business 

ภาษาญี่ปุุนสําหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICLJ 313 Intermediate Japanese III 

วิชาบังคับก่อน: ICLJ 313 ภาษาญี่ปุุนระดับกลาง ๓ 

The Japanese for Business course emphasizes discourse in business 

settings/situations communicating with superiors and coworkers such as asking 

permission, submitting proposal and making appointment and introduces the 

characteristics and unique aspects of Japanese business scene. 

วิชาภาษาญี่ปุุนสําหรับธุรกิจเน้นภาษาท่ีใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ การติดต่อสื่อสารกับหัวหน้า
และเพ่ือนร่วมงานในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขออนุญาต การยื่นข้อเสนอ การขอนัดหมาย 
ศึกษาเกี่ยวการลักษณะและแนวทางอันเฉพาะตัวของวงการธุรกิจญี่ปุุน 

ICML 131 Elementary Chinese I 

ภาษาจีนระดับต้น ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับ 
Chinese phonetics (PINYIN), Chinese strokes and stroke order rules, greet 

people and inquire about someone‟s personal information (name, nationality 

place of study, address, telephone numbers), construct question sentences using 

basic questions words, place orders at restaurant, inquire about prices of things, 

numbers from 0-10,000, measure words, write 200 Chinese characters. 

สัทศาสตร์ภาษาจีน (PINYIN) หลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน ทักทายและสอบถามข้อมูลของ
บุคคล (ชื่อ สัญชาติ สถานศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์( สร้างประโยคคําถามด้วยคําพ้ืนฐาน 
สั่งอาหารในร้านอาหาร ถามราคาสิ่งของ จํานวน ๐ – ๑๐,๐๐๐ คําเก่ียวกับการชั่งตวง เขียน
อักษรจีน ๒๐๐ คํา 

ICML 132 Elementary Chinese II 

ภาษาจีนระดับต้น ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 131 Elementary Chinese I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 131 ภาษาจีนระดับต้น ๑ 
Express one‟s feelings. i.e. sadness, happiness, anger, pain, etc., relate 

someone‟s experience and evaluate behavior, the preposition “ba” (continued), 

express passive meaning by using the prepositions “bei”, “jiao”, “rang”, 

complement of potentiality (I), reduplication of numeral-quantifier compounds, 

Chinese culture and custom on how to decorate a house. 

บรรยายความรู้สึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณ์กับการประเมิน
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พฤติกรรม บุพบท “ba” (ต่อ( แสดงความหมายว่าถูกกระทําโดยใช้บุพบท “bei” “jiao” 
“rang” ส่วนเติมเต็มเรื่องขีดความสามารถ (๑( คุณศัพท์บอกจํานวนนับรวมกันหลายจํานวน 
วัฒนธรรมจีนและขนบการตกแต่งบ้าน 

ICML 133 Elementary Chinese  III 

ภาษาจีนระดับต้น ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 132 Elementary Chinese II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 132 ภาษาจีนระดับต้น ๒ 
Make and decline invitations and requests, to express agreements and 

disagreements, express one‟s wishes, and indicate the result of an act using 

complements of direction, the flexible use of interrogative pronouns, rhetorical 

questions to express affirmation or negation, complement of potentiality (II), 

Chinese idioms and proverbs. 

ส่งคําเชิญ ตอบรับคําเชิญและคําขอ แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ชี้ให้เห็นผลจากการ
กระทําโดยใช้ส่วนเติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม คําถามอย่างมีวาทะศิลป์ในการยืนยัน
หรือปฏิเสธ ส่วนเติมเต็มเรื่องขีดความสามารถ (๒( สํานวนสุภาษิต 

ICLC 211 

 

Pre-Intermeditate Chinese I 

ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICML 133 Elementary Chinese III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICML 133 ภาษาจีนระดับต้น ๓ 
Read and summarize passages, write letters, relate travel experience, describe 

one‟s appearance, the preposition “ba”. (The preposition “ba” and its object 

which together function as an adverbial clause in sentences with verbs being the 

predicate.), express the continuation of an act, complement of direction, describe 

the degree level of state of things as they change over time, Chinese culture on 

weddings. 

อ่านและย่อข้อความ เขียนตัวอักษร ประสบการณ์การท่องเที่ยว บรรยายลักษณะบุคคล บุพบท 
“ba” (บุพบท “ba” ที่ใช้กับร่วมกับกรรมทําหน้าที่เป็นวิเศษณานุประโยค ใช้กับกริยาแสดง
การคาดเดา( บรรยายการกระทําที่ต่อเนื่องกัน ส่วนขยายการบอกทิศทาง บรรยายระดับของ
สถานะของสิ่งของที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วัฒนธรรมการแต่งงานแบบจีน 

ICLC 212 Pre-Intermediate Chinese  II 

ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๒ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘(  
 Prerequisites: Placement test or ICLC 211 Pre-intermediate Chinese I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 211 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๑ 
Express one‟s feelings. i.e. sadness, happiness, anger, pain, etc., relate 

someone‟s experience and evaluate behavior, the preposition “ba” (continued), 

express passive meaning by using the prepositions “bei”, “jiao”, “rang”, 

complement of potentiality (I), reduplication of numeral-quantifier compounds, 

Chinese culture and custom on how to decorate a house. 

บรรยายความรู้สึก เสียใจ ดีใจ โกรธ เจ็บปวด ฯลฯ เชื่อมโยงประสบการณ์กับการประเมิน
พฤติกรรม บุพบท “ba” (ต่อ( แสดงความหมายว่าถูกกระทําโดยใช้บุพบท “bei” “jiao” 
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“rang” ส่วนเติมเต็มเรื่องขีดความสามารถ (๑( คุณศพัท์บอกจํานวนนับรวมกันหลายจํานวน 
วัฒนธรรมจีนและขนบการตกแต่งบ้าน 

ICLC 213 Pre-Intermediate Chinese III 

ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๓ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLC 212 Pre-intermediate Chinese II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 212 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๒ 
Make and decline invitations and requests, to express agreements and 

disagreements, express one‟s wishes, and indicate the result of an act using 

complements of direction, the flexible use of interrogative pronouns, rhetorical 

questions to express affirmation or negation, complement of potentiality (II), 

Chinese idioms and proverbs. 

ส่งคําเชิญ ตอบรับคําเชิญและคําขอ แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ชี้ให้เห็นผลจากการ
กระทําโดยใช้ส่วนเติมเต็มเรื่องทิศทาง ปฤจฉาสรรพนาม คําถามอย่างมีวาทะศิลป์ในการยืนยัน
หรือปฏิเสธ ส่วนเติมเต็มเรื่องขีดความสามารถ (๒( สํานวนสุภาษิต 

ICLC 311 Intermediate Chinese I 

ภาษาจีนระดับกลาง ๑ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLC 213 Pre-intermediate Chinese III 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 213 ภาษาจีนก่อนระดับกลาง ๓ 
Elements of intermediate grammar and vocabulary related to specialized 

contexts allowing the students to participate in discussions on specific topics, 

express opinions and ask for clarification in such contexts, read a wider variety 

of long texts, and write extended letters or narratives.  

Asking and giving advice, words of consolation, writing about travelling, 

expression of assumption, Chinese idioms, express feeling of sorrow and 

grievance, rules and regulations for entering China, the belief of good and bad 

luck, Chinese traditional style house (Siheyuan), Peking Opera; existence-

emergence sentence, indirect refusal of a request, reduplication adjective used as 

an adverbial; conjunctions 

ศึกษากฏไวยากรณ์ในระดับกลางและคําศัพท์เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาสามารถสนทนากับ
ผู้อื่นในหัวข้อเฉพาะด้านได้ แสดงความคิดเห็นและขอความกระจ่างในหัวข้อเหล่านั้น อ่าน
ข้อความหลากหลายประเภทมากขึ้น เขียนจดหมายหรือคําบรรยายขนาดยาวขึ้น 

ถามเพ่ือขอคําแนะนํา คําปลอบโยน เขียนเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง แสดงข้อสันนิษฐาน สํานวน
จีน แสดงความรู้สึกโศกเศร้าหรือคับข้องใจ กฎและข้อบังคับในการเดินทางเข้าประเทศ ความ
เชื่อเรื่องโชคดีและโชคร้าย บ้านแบบจีน (Siheyuan) งิ้วปักก่ิง ประโยคบ่งบอกการเกิดข้ึนและ
ดํารงอยู่ การปฏิเสธคําขอโดยอ้อม การซ้ําคําคุณศัพท์ให้เป็นคําวิเศษณ์ คําเชื่อม 

ICLC 312 Intermediate Chinese II 

ภาษาจีนระดับกลาง ๒ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLC 311 Intermediate Chinese I 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 311 ภาษาจีนระดับกลาง ๑ 
More advanced grammar and vocabulary related to a wider variety of specialized 
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contexts allowing the students to begin, hold and close extended conversations 

and discussions related to specialized topics and situation, and read and write 

simple argumentative texts related to such contexts.  

Chinese proverbs (1), idioms and expressions (1), poems (1), making a 

comparison, tourist attractions in China, Chinese dialects, Qingming festival, 

three Gorges of the Yangtze river 被 (bei) sentence, the complement of 

potentiality, prepositions, auxiliary verbs, continuity of an act, adverbs 

ศึกษากฎไวยากรณ์ระดับสูงขึ้นและคําศัพท์เฉพาะด้านเพื่อให้นักศึกษาสามารถเริ่ม ดําเนิน และ
จบการสนทนาและอภิปรายในหัวข้อ/เหตุการณ์เฉพาะที่มีขนาดยาวขึ้นได้ รวมถึงอ่านและเขียน
ข้อความโต้แย้งเนื้อหาในหัวข้อ/เหตุการณ์ดังกล่าว สุภาษิตจีน (๑( สํานวน (๑( กวี (๑( การ
เปรียบเทียบ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน ภาษาถิ่นในประเทศจีน เทศกาลเช็งเม้ง         
สามหุบเขาแห่งแม่น้ําแยงซี ประโยคที่ใช้ bei การบ่งบอกความเป็นไปได้ คําบุพบท กริยาช่วย 
ความต่อเนื่องของการกระทํา คําวิเศษณ์ 

ICLC 313 Intermediate Chinese   III 

ภาษาจีนระดับกลาง ๓ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: Placement test or ICLC 312 Intermediate Chinese II 

วิชาบังคับก่อน: การสอบวัดระดับหรือ ICLC 312 ภาษาจีนระดับกลาง ๒ 
Consolidation of the acquisitions of ICLC 311 and 312 and further mastering of 

advanced grammar and specialized vocabulary in order to allow the students to 

fully reach a standard intermediate level of proficiency. Give warnings, note 

taking,  memo writing, indication of unexpected situation with a tone 

exclamation, Chinese proverbs (2), idioms and expressions (2), poems (2),   mid-

autumn festival, summer activities for the young people in China, recent 

developments in Chinese families; adverbs, phrases, conjunctions, auxiliary 

verbs (2) 

รวมเนื้อหาการสอนจากรายวิชา ICLC 311 และ 312 โดยเพิ่มเติมไวยากรณ์และศัพท์เฉพาะ
ทางในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมความรู้ของนักศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับกลาง แจ้งเตือน        จด
ข้อความ จดบันทึก กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยท่าทีประหลาดใจ สุภาษิตจีน (๒( สํานวน 
(๒( กวี (๒( เทศกาลไหว้พระจันทร์ กิจกรรมหน้าร้อนของเยาวชนในประเทศจีน ความก้าวหน้า
ของครอบครัวจีนในปัจจุบัน คําวิเศษณ์ วลี คําเชื่อม กริยาช่วย (๒( 

ICLC 340 Chinese for Business 

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICLC 313 Intermediate Chinese III 

วิชาบังคับก่อน: ICLC 313 ภาษาจีนระดับกลาง ๓ 

The Chinese for Business course emphasizes discourse in business 

settings/situations such as conversations with people in a business context, 

dialogues at a reception, presenting companies/products/services, talking about 

organizational structure, and communicating with superiors and coworkers. 

วิชาภาษาจีนสําหรับธุรกิจเน้นภาษาท่ีใช้ติดต่อในแวดวงธุรกิจ เช่น การสนทนาในแผนกต้อนรับ 
การนําเสนอบริษัท ผลิตภัณฑ์ และการบริการ การบรรยายโครงสร้างขององค์กร และการ
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ติดต่อสื่อสารกับหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน 

 

 

– Critical Studies of English Concentration 

 

ICCU 301 Introduction to Women and Gender  

บทนําของผู้หญิงและการศึกษาตัวตนทางเพศ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to women and gender studies and a combination of women‟s 

studies, men‟s studies and LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) 

studies. By the end of the course students understand the history of women, 

production of gendered bodies, identities, the invention of sexuality and race in 

modernity, cultural productions and representation.  Exploration of the social 

constructions of gender and sexuality and of the historical and culturally specific 

ways of producing gender. 

บทนําของผู้หญิงและเพศศึกษา รวมไปถึงสตรีศึกษา บุรุษศึกษา และการศึกษาเพศท่ีสาม (หญิง
รักร่วมเพศ ชายรักร่วมเพศ ผู้ที่รักท้ังสองเพศ และคนข้ามเพศ( เมื่อสิ้นสุดวิชา นักศึกษาจะ
เข้าใจประวัติศาสตร์ของสตรี การก่อเกิดของตัวตนของเพศ บุคลิกลักษณะของแต่ละคน การ
สร้างเพศและเชื้อชาติในสังคมร่วมสมัย การนําเสนอและการเกิดของวัฒนธรรม การวินิจฉัยการ
สร้างตัวตนทางเพศและเพศของสังคม และวิธีการที่เฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในการสร้างตัวตนทางเพศ 

ICCU 302 Literature and Poetry in Western Culture 

วรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันตก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to the origins and genres of European/Western literature in order to 

trace the growth of ideas about the nature of mankind‟s ethical and political life 

from ancient Greek texts through medieval epics and shifts imposed by scientific 

ideas and progress to the birth of the novel. Understanding the process of re-

conceptualizing ancient concepts throughout Western literature as vital for the 

creation of cultural heritage of the modern world and as tools for change as well. 

บทนําสู่ต้นกําเนิดและประเภทของงานประพันธ์ยุโรป/ตะวันตก เพื่อที่จะศึกษาการเติบโตของ
มโนคติเก่ียวเนื่องกับจรรยาบรรณของมนุษย์และวิถีชีวิตการปกครอง จากแบบเรียนกรีกโบราณ 
ผ่านมหากาพย์ยุคกลาง และความเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ที่นําไปสู่การเกิดของนวนิยาย การทําความเข้าใจในความสําคัญของวิธีการสร้างกรอบความคิด
ใหม่จากโบราณกาลในบทประพันธ์ตะวันตก ในการสร้างรากฐานวัฒนธรรมของยุคร่วมสมัย 
และเป็นเครื่องมือแห่งการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ICCU 303 Literature and Poetry in Eastern Culture 

งานวรรณกรรมและบทกวีในวัฒนธรรมตะวันออก 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to selected representative texts and genres of Eastern literature that 

shaped the civilization of Asia. Starting with the earliest written record in Indian, 

Chinese and Japanese literature to their metamorphosis in modern times, 

readings range from philosophical texts to literature of the court, poetry, drama 

and epics with attention to their historical and cultural backdrops. Contemporary 

East Asian Literature will be briefly explored to show how traditional values 

persist, change or become points of resistance in a complicated globalized world. 

บทนําสู่งานประพันธ์ที่ได้รับเลือกและประเภทที่แตกต่างกันของงานประพันธ์ตะวันออกซึ่งทําให้
อารยธรรมของเอเชียกลายเป็นรูปเป็นร่าง โดยเริ่มจากงานเขียนยุคแรกเริ่มในอินเดีย จีน และ
ญี่ปุุน จนถึงการเปลี่ยนลักษณะของงานเหล่านี้ในสมัยใหม่ บทความท่ีอ่านมีหลากหลาย ตั้งแต่
บทความทางปรัชญา บทความของราชสํานัก บทกวี บทละคร และมหากาพย์ โดยคํานึงถึงภูมิ
หลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหลัก งานประพันธ์ร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกจะ
ได้รับการศึกษาโดยย่อเพ่ือที่จะพิจารณาอุดมคติดั้งเดิมที่ยังคงมีตัวตนอยู่ ที่เปลี่ยนไป หรือที่ถูก
ต่อต้านในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ที่ซับซ้อนเช่นปัจจุบัน 

ICCU 304 The Origin of Language and Culture 

จุดเริ่มต้นของภาษาและวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Examination of the evolution of language and culture from the early hominids to 

modern man. Review of scientific research to show that both language and 

culture are evolutionary adaptations which were and are central to the success of 

the evolution of our species.  

ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มสุดของมนุษย์ กระทั่งถึงยุคร่วมสมัย
ของมนุษย์ปัจุบัน บทวิจารณ์ของงานเขียนวิทยาศาสตร์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาและวัฒนธรรม
เป็นจุดสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันนํามาสู่ความสําเร็จในการวิวัฒนาการของมนุษยชาติ 

ICCU 317 Comparative Literature and Civilization 

การเปรียบเทียบงานเขียนและอารยธรรม 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 

Introduction to seminal texts and writings that represent cultural and intellectual 

thought that has informed who we are and our respective orientations to the 

world. The course will look at excerpts from writers and thinkers such as 

Valmiki, Shakespeare, Machiavelli, Swift, Dostoevsky, Kawabata and Rushdie. 

บทนําของบทความต้นแบบและงานเขียนที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมและอุดมคติซึ่งบอกให้
ทราบถึงตัวตนและทิศทางทางความคิดต่อโลกที่เหมาะสมของเรา โดยวิชานี้จะศึกษาข้อความท่ี
ตัดตอนมาจากบทความของนักประพันธ์และนักคิดเช่น  Valmiki, Shakespeare, 
Machiavelli, Swift, Dostoevsky, Kawabata and Rushdie 
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ICCU 320 Introduction to Literary Criticism 

การวิจารณ์วรรณกรรมเบื้องต้น 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The course is a survey of developments in literary theory from the twentieth 

century to the present, from Formalism and New Criticism through to Post-

colonialand Feminist Criticism and Gender Studies. Students will gain 

knowledge of a number of theoretical perspectives from which they will be able 

to evaluate and comment on literary works from a number of genres and cultural 

contexts. This course provides valuable insights, background and skills for other 

courses within the Critical Studies of English (CSEL) concentration of the 

Intercultural Studies Major Program. 

วิชานี้พิเคราะห์การพัฒนาทฤษฎีทางวรรณกรรมตั้งแต่ศตวรรษท่ียี่สิบถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ 
Formalism* ถึง New Criticism ผ่านการศึกษา Post-colonial และ Feminist Criticism 
และการศึกษาตัวตนทางเพศ นักศึกษาจะได้รับความรู้ว่าด้วยทรรศนะทางทฤษฎีที่หลากหลาย 
ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการประเมินและวิจารณ์วรรณกรรมหลากหลายประเภทและภูมิหลังทาง
วัฒนธรรม วิชานี้ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ภูมิหลัง และทักษะที่มีประโยชน์ต่อวิชาอ่ืนๆ ใน
แขนงสาขาวิชาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษของหลักสูตรวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา  

ICCU 321 Diasporic Literature 

วรรณกรรมของผู้ไร้ถิ่น 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to various diasporic texts dealing with migration and displacement.  

Exploration of the nuances of the terms „Immigrant‟, „Exile‟ and „Refugee‟ and 

also the differences and similarities between diaspora and related concepts such 

as race, nation and cultural identity.  Learning about the complexities of 

adaptation or resistance to new cultures, the different stages of adjusting and 

adapting to the culture of a host country; culture transfer; hybridity and 

biculturalism. 

บทนําของงานเขียนที่หลากหลายโดยผู้ไร้ถิ่น เกี่ยวเนื่องกับการอพยพและการย้ายออก 
การศึกษาความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ของนิยามคําว่า “ผู้อพยพ” “ผู้ถูกเนรเทศ” และ         
“ผู้ลี้ภัย” รวมไปถึงความแตกต่างและความเหมือนระหว่างการไร้ที่อยู่ และข้อคิดที่เกี่ยวข้อง 
เช่น เชื้อชาติ ประเทศชาติ และตัวตนทางวัฒนธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนของการ
ปรับตัวหรือการต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ ระยะต่างๆ ของการปรับเปลี่ยนและปรับตัวของ
วัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน การเคลื่อนที่ของวัฒนธรรม การผสมผสาน และการอยู่ร่วมกัน
ของสองวัฒนธรรม 

ICCU 322 Literature Topics in Religion, Culture and Gender 

ประเด็นสําคัญของวรรณกรรมในแง่ของศาสนา วัฒนธรรม และตัวตนทางเพศ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
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Examination of the dynamic relationship between gender and religion as social 

constructions and/or biological facts of life.  Exploration of psychological 

notions of gender from a biological, psychoanalytical, behavioural, cognitive 

and cultural psychological perspective. Close examinations of ethnographic case 

studies to demonstrate how relatedness, relationships and identities are 

differently constructed and imagined, particularly in the context of the world 

religions: Hinduism, Christianity, Buddhism, Islam and Judaism. Socio-cultural 

examination of sex and gender in view of comparative religious studies to open a 

window upon understandings of both masculinities and femininities - offering 

important insights into a wealth of socio-economic structure. 
การศึกษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างตัวตนทางเพศและศาสนา ในแง่ของผลผลิตทาง
สังคมและผลผลิตทางชีววิทยา การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยาว่าด้วยตัวตนทางเพศซึ่งเป็นผลมา
จากทัศนคติทางชีววิทยา ทางจิตวิเคราะห์ ทางการประพฤติ ทางกระบวนการคิด และ
ทางวัฒน-จิตวิทยา* การพิจารณาการศึกษาชาติพันธุ์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าความเก่ียวข้อง 
ความสัมพันธ์ และบุคลิกลักษณะเฉพาะตนถูกผลิตและประดิษฐ์อย่างแตกต่างกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริบทของศาสนา: ศาสนาฮินดู ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และ
ศาสนาของยิว การศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมของเพศ รวมไปถึงตัวตนทางเพศผ่าน
การศึกษาศาสนาโดยเปรียบเทียบเพ่ือเพ่ิมความเข้าใจในความเป็นชายและความเป็นหญิง   
เสนอโอกาสสําคัญในการเข้าใจโครงสร้างของสังคมและเศรษฐศาสตร์อย่างถ่องแท้ 

ICCU 323 Language, Power, Culture 

ภาษา อิทธิพลและวัฒนธรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Exploration of some contributions made to the understanding of language by 

social sciences, in particular: Anthropology, Sociology and Cultural Psychology. 

Providing insights on a range of themes related to language (and in particular to 

English).  Exploration of the cultural dimensions of language and its role in 

'socially constructing' lived reality, i.e. written vs. spoken word; inherent power-

discourses in language (with focus on English in the past, present and future); 

and the connection between language and national identity.  

ศึกษาผลกระทบในการส่งเสริมความเข้าใจในภาษาโดยสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิิทยาทางวัฒนธรรม โดยให้ความกระจ่างในประเด็นหลักๆ  
ที่เก่ียวข้องกับภาษา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ( ศึกษาขอบข่ายทางวัฒนธรรมของของ
ภาษา และบทบาทในการสร้างความเป็นจริงผ่านสังคม ตัวอย่างเช่น การเขียนและการพูด 
อิทธิพลของการปาฐกถา (โดยให้ความสําคัญกับภาษาอังกฤษในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต(  
รวมไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความเป็นชาติ 

ICCU 325 Popular Culture 

วัฒนธรรมสมัยนิยม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
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Introduction to a variety of analytical and critical strategies for reading, viewing, 

and understanding trends in popular mainstream culture. Students will hone their 

critical thinking skills by using popular culture texts in books, TV, film, and new 

media. Looking at a variety popular texts and analyzing what current trends and 

anxieties these texts represent and market to consumers. 

บทนําของการวิเคราะห์และวิจารณ์วิธีการอ่าน การดู และการทําความเข้าใจแนวทางของ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่นิยม นักศึกษาจะได้ฝึกปรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผ่านการใช้
บริบทตามวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในหนังสือ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสมัยใหม่อ่ืนๆ 
ศึกษาบทความตามสมัยและวิเคราะห์ถึงอิทธิพลในเชิงกระแสและความกระวนกระวายที่
บทความเหล่านี้นําเสนอและวางขายต่อผู้บริโภค 

ICCU 326 Research Writing Skills 

ทักษะการเขียนค้นคว้า 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to the basics of research methodology and the format of 

research papers is followed by a student-centric approach to developing 

appropriate research writing skills; Use of sample papers will provide students 

with models in which to prepare an effective abstract and research paper 

outline/short academic article. 

บทแนะนําของพื้นฐานวิธีการค้นคว้า และรูปแบบในการเขียนงานวิจัย ตามด้วยการพัฒนา
ทักษะการเขียนที่เหมาะสมโดยการเรียนการสอนซึ่งเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง มีการใช้
ตัวอย่างงานเขียนเพ่ือให้นักเรียนใช้เป็นรูปแบบในการเขียนบทคัดย่อและการเขียนร่างงานวิจัย/
บทความทางวิชาการสั้นๆ 

ICCU 327 Creative Non-Fiction Writing 

การเขียนวรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติอย่างสร้างสรรค์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to creative nonfiction, a flourishing genre of writing a step away 

from academic work. Students will read nonfiction work that is compelling, 

informative, and insightful but also entertaining, imaginative, and risky.  

Students will be asked to write their own creative nonfiction works based on 

experiences or observations of a subject of interest. This course will add another 

dimension to students writing abilities and apply creative techniques to their 

academic and professional writing work. 

บทนําของของการเขียน วรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติอย่างสร้างสรรค์  
Non-fiction เป็นงานเขียนประเภทใกล้เคียงกับงานเขียนเชิงวิชาการท่ีกําลังเริ่มเป็นที่นิยม 
นักศึกษาจะมีโอกาสอ่านงาน วรรณกรรมทั่วไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติที่น่าสนใจ ลึกซึ้ง
และให้ความรู้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังให้ความบันเทิง ความคิดสร้างสรรค์ และความระทึกขวัญ 
นักศึกษาจะต้องเขียนงาน วรรณกรรมท่ัวไปที่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมติของตนเอง โดย
รากฐานของเรื่องจะต้องมาจากประสบการณ์จริง หรือจากการสังเกตการณ์ตามความสนใจ  
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วิชานี้จะเพ่ิมขอบเขตในทักษะการเขียนของนักศึกษา และเทคนิคการเขียนอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
งานเชิงวิชาการและการเขียนเชิงวิชาชีพ  

ICCU 328 Language in Society 

ภาษาในสังคม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
This course introduces students to the field of sociolinguistics and, for students 

in the Intercultural Studies and Language program, provides useful insights into 

the interface between language and culture. The course addresses the following 

topics: multilingualism and language choice;language maintenance and shift; 

linguisticvarieties; sociolinguistic ethnography; style, context and register; taboo 

language; speech functions, politeness and cross-cultural communication; 

language, sex and gender; language, cognition and culture. These topics all 

provide students with an understanding of how language is used in current social 

contexts, particularly against the backdrop of globalization. 

ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของภาษาของมนุษย์โดยเน้นที่พลังและความซับซ้อนของภาษา 
อิทธิพลของภาษาต่อปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้เรื่องวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ วัจนภาษาศาสตร์ และ
หัวขอ้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ICCU 350  

 

Independent Project in Huamanites and Languages 

โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Having completed a number of courses pertaining to a particular subject area, 

students will be given the opportunity to develop independently and apply the 

knowledge they have thus assimilated. Under the guidance of a faculty member, 

students will extend their knowledge in that particular subject area. They will 

locate relevant texts and materials, critically evaluate them, and use them to 

construct a researched academic major paper and/or compile a portfolio of 

original works (such as critical essays). All submitted work will aim to be of a 

publishable standard within the relevant academic discourse. The course, as well 

as providing a “capstone” to their previous studies, is intended to assist students 

to make the transition to graduate studies. 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกรายวิชาสาขาแล้ว จะมีโอกาสประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้จาก
บทเรียน ทั้งด้านเนื้อหาและสาระ เข้ากับการประเมินและเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านงานวิจัยทางวิชาการ และ/หรือ แฟูมบันทึกผลงานต่างๆ (ตัวอย่างเช่น 
บทความเชิงวิพากษ์( โดยมีคณาจารย์ให้คําแนะนํา   งานดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ตัว
นักศึกษาเองได้มีการต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษาตามแต่ละสาขาให้กว้างออกไปโดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานสากลทางวิชาการเป็นเปูาหมายหลัก  นอกจากนี้  หลักสูตรนี้รวมทั้งการต่อยอดจาก
ความรู้ที่มีอยู่เดิม  ได้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
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ICEG 232 Advanced Oral Communication 

การสื่อสารด้วยวาจาขั้นสูง 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 112 

Advanced English Communication II 
วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
The  examines theories of persuasion, non-verbal techniques, use of humor, use 

of visual aids, and voice control for advanced public speakers. The course 

further explores traditional informative and persuasive formats, as well as debate 

strategies, prose and stage reading, career related presentations and speaking for 

special occasions.  Students will also give impromptu speechesduring the term. 

รายวิชาการสื่อสารด้วยวาจาขั้นสูงนําเสนอทฤษฎีการโน้มน้าวใจ เทคนิคการใช้อวัจนภาษาและ
การใช้เสียงสําหรับผู้ประกาศขั้นสูง ศึกษาเทปบันทึกภาพขนาดสั้น กลยุทธ์การโต้วาที การ
นําเสนอบนเวทีและกลยุทธ์การเสนอขาย 

ICEG 265 Literature into Film 

จากวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 112 

Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
This course explores the interplay between film and literature. Selected short 

stories, novels and plays are analyzed in relation to film versions of the same 

works in order to gain an understanding of the possibilities and problems in the 

transposition to film. The course will require extensive reading, independent 

research, writing numerous response essays as well as a formal oral presentation 

ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างภาพยนตร์และงานวรรณกรรม คัดสรรเรื่องสั้น นวนิยาย และบท
ละครและวิเคราะห์งานภาพยนตร์ที่สร้างจากงานเรื่องเดียวกันเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และ
ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการสร้างเป็นภาพยนตร์ ผู้เรียนต้องอ่านงานเขียนจํานวนมาก ค้นคว้า
อิสระ เขียนเรียงความตอบรับและนําเสนอปากเปล่าจํานวนมาก 

ICEG 342 Diverse English Speaking Countries 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 112 

Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
Images of Europeans and non-Europeans abound in the writings of each other. 

Language and Culture: Postcolonialism introduces students to the study and 

appreciation of this literature. It begins by providing students with a basic 

introduction to the postcolonial approach, before using it to examine how the 

“Orient” and the “West” have been represented in a variety of literary texts. 
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Examples are drawn from short stories, novels, travel writing, music and film. 

The overall aim is to help students develop the ability to understand 

images/representations in new ways. Evaluation activities include mock trials, 

debates, plays, presentations, reading notes and essays. 

ภาพพจน์ของชาวยุโรปและที่ไม่ใช่ยุโรปที่ปรากฎอยู่มากมายในงานเขียนของอีกฝุาย ภาษาและ
วัฒนธรรม: ลัทธิยุคหลังอาณานิคม เป็นการศึกษาเพื่อเรียนรู้และซึมซับงานวรรณกรรมลักษณะ
ดังกล่าว เริ่มจากศึกษาความรู้เบื้องต้นเรื่องการเกิดยุคล่าอาณานิคม และใช้ความรู้ดังกล่าว
วิเคราะห์ว่า “ตะวันออก ”และ “ตะวันตก ”ถูกมองอย่างไรในงานเขียนประเภทต่างๆ โดยใช้
ตัวอย่างจากเรื่องสั้น นวนิยาย บันทึกการเดินทาง ดนตรี และภาพยนตร์ จุดมุ่งหมายเพ่ือให้

นักศึกษาเข้าใจภาพพจน์สิ่งที่ถูกมองในมุมมองใหม่ กิจกรรม ที่ใช้ประเมินผล ได้แก่             
การพิพากษาจําลอง โต้วาที ละคร การนําเสนอ การอ่านข้อเขียนและบทความ   

ICEG 355 The Story of English 

วิวัฒนาการของภาษาอังกฤษ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: ICCM 106 Intermediate English Communication III or ICCM 112 

Advanced English Communication II 

วิชาบังคับก่อน: ICCM 106 การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลาง ๓ หรือ ICCM 112 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับสูง ๒ 
The Story of English, examines the development of English from its Indo-

European origins to its contemporary varieties and dialects. English will be 

shown to have changed and grown in structure and vocabulary, depending on 

time and place.  The Public Broadcasting Service production and selections from 

other media will be shown. 

ศึกษาวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแต่รากฐานจากตระกูลอินโดยูโรเปียน จนถึงความ
หลากหลายและภาษาประจําท้องถิ่นในปัจจุบัน แสดงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของ
โครงสร้างและคําศัพท์ในแต่ละเวลา แต่ละสถานที่โดยศึกษาจากผลงานขององค์การกระจาย
เสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะรวมถึงงานคัดสรรจากสื่ออ่ืนๆ  

 

 

 

- Ethics, Philosophy and Economics Concentration 

ICBE 346 Public Economics 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Welfare economics theory, public policy analysis, public goods, the distribution 

of income and wealth, analysis of taxation  

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ สินค้าสาธารณะ การกระจาย
รายได้และความมั่งคั่ง การวิเคราะห์การเก็บภาษีอากร 

ICCU 305 Judgment and Decision Making 

การพิจารณาและการตัดสินใจ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
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 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
The course discusses decision-making theories and the characteristic of human 

judgments in normative, psychological and sociological terms. It particularly 

highlights the problematic interplay between business practices and ethical 

thought with regard to the notion of rationality. 

วิชานี้ให้โอกาสการพูดคุยถกเถียงทฤษฎีเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจ และลักษณะของที่มนุษย์
พิจารณาในแง่ของกฏเกณฑ์ทางสังคม จิตวิทยาและสังคมวิทยา รวมไปถึงการให้ความสัมพันธ์
ในการศึกษาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการทําธุรกิจ และการคิดอย่างมีจรรยาบรรณโดยยัง
คํานึงถึงการใช้เหตุผล 

ICCU 330 Minds and Machines 

ความนึกคิดและเครื่องจักรกล 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An overview of central issues in the philosophy of mind and their application to 

technological innovation and ethics.  Issues to be discussed include: What is 

thought? Is the mind immaterial, is it equivalent to the brain or neither?  Does an 

account of thought also explain consciousness, emotion and/or self-knowledge?  

Is there reason to suppose that machines could not eventually think, feel, emote, 

reflect or behave morally?  What can artificial intelligence tell us about who and 

what we are?  Readings will be derived from both historical and contemporary 

sources.  

ภาพรวมของประเด็นหลักๆ เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของความรู้สึกนึกคิดและการใช้หลัก
เหล่านั้นในการประดิษฐ์และการใช้จรรยาบรรณ ประเด็นที่จะได้รับการพูดคุยรวมไปถึง อะไร
คือความคิด ความไม่มีตัวตนของจิตใจคือสมองหรือไม่ หลักของการมีความคิดสามารถอธิบาย
การมีสัมปชัญญะ อารมณ์ และความรู้ที่รู้มาแต่กําเนิดหรือไม่ มีเหตุผลที่สนับสนุนความคิดที่ว่า
เครื่องจักรไม่สามารถคิด รู้สึก แสดงอารมณ์ สะท้อน หรือประพฤติตัวอย่างมีศีลธรรม 
ปัญญาประดิษฐ์สามารถบอกอะไรเราได้บ้างในแง่ทีว่่าเราคือใครและอะไร บทความที่จะต้อง
อ่านจะมาจากแหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์และที่มาร่วมสมัย  

ICCU 331 Applied Ethics I: Business Ethics – more than CSR? 

จรรยาบรรณประยุกต์ ๑: จรรยาบรรณทางธุรกิจ มากกว่า CSR หรือไม่ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
This course teaches fundamental theories of ethics, ethical foundations in 

business, various ethical concepts and dilemmas in the business world. This 

course will use real-life cases of the corporate world for analysis and learning, 

theoretical case studies for the essential process of self-evaluation, and practical 

methods to test and apply the theories in their own working life. Thereby, it will 

be demonstrated that an applied holistic concept of business ethics goes beyond 

CSR, and that business ethics and business success accomplish each other in a 

sustainable way. 
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วิชานี้สอนทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รากฐานของจรรยาบรรณในธุรกิจ หลากหลาย
ความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณและสภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกในโลกธุรกิจ วิชานี้จะใช้
ตัวอย่างเหตุการณ์จริงในโลกธุรกิจเพ่ือการเรียนรู้และวิเคราะห์ ใช้กรณีศึกษาเพ่ือศึกษาการ
ประเมินตนเอง และการศึกษาวิธีการใช้งานได้จริงในการตรวจสอบและประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เหล่านี้ในการประกอบอาชีพของตน นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้นเป็น
มากกว่า CSR และการมีจรรยาบรรณของธุรกิจ และความสําเร็จทางธุรกิจนั้นสามารถเกิดขึ้น
พร้อมๆ กันได้ 

ICCU 332 Applied Ethics II: Development and Environment 

จรรยาบรรณประยุกต์ ๒: การพัฒนาและสิ่งแวดล้อม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to the ethics of development with regard to both environment and 

society. Emphasis on the intersection between the central notions of justice, 

nature and technology, particularly under consideration of sustainability. Critical 

analysis of current states of affairs in terms of diverse political traditions, the 

history of colonialism and the dialectic between globalization and segregation. 

Examples and cases studies include issues of public health, education, food 

technology, global institutionalization, energy management, the international 

monetary system, trade, labor migration, and violations of human rights. 
บทนําของการพัฒนาอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความสําคัญ
เป็นพิเศษกับความเกี่ยวพันธ์ระหว่างประเด็นของความยุติธรรม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันใน
แง่มุมของการเมืองดั้งเดิม ประวัติศาสตร์ของการล่าอาณานิคม การโต้แย้งด้วยเหตุผลว่าด้วย
โลกาภิวัตน์ และการกีดกันทางเชื้อชาติ ตัวอย่างและกรณ๊ศึกษา รวมไปถึงประเด็นของ
สาธารณสุข การศึกษา เทคโนโลยีเรื่องอาหาร องค์การระดับโลก การจัดการพลังงาน ระบบ
การเงินนานาชาติ การค้าขาย การอพยพของแรงงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ICCU 333 Intercultural Philosophy 

ปรัชญาวัฒนธรรมนานาชาติ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
There remains an overwhelming number of thinkers who consider the western 

paradigm of philosophy to be the only genuine paradigm.  In this course, we will 

consider attempts to challenge this view.  Drawing on the work of Karl Jaspers 

and a number contemporary thinkers (including Raul Fornet-Betancourt, Heinz 

Kimerle, Ram Adhar Mall, Franz Martin Wimmer, Gregor Paul), we will 

consider ways in which a more intercultural philosophical approach to social, 

ethical, epistemological and religious questions can be developed.  The Western 

tradition will be compared, contrasted and integrated with traditions from Asia, 

Latin America, Islam and Africa. 

นักคิดหลายท่านเชื่อว่าปรัชญาของตะวันตกเท่านั้นที่เป็นปรัชญาหลัก วิชานี้จะท้าทายความคิด
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นั้น โดยใช้ผลงานของ Karl Jaspers และนักคิดร่วมสมัยอ่ืนๆ (รวมไปถึง Raul Fornet-
Betancourt, Heinz Kimerle, Ram Adhar Mall, Franz Martin Wimmer, Gregor Paul) 
โดยจะคํานึงถึงแนวทางของวัฒนธรรมนานาชาติในการตอบคําตอบทางสังคม จรรยาบรรณ 
ทฤษฎีของความรู้ และทางศาสนา ความคิดดั้งเดิมทางตะวันตกจะถูกเปรียบเทียบและ
ผสมผสานกับความคิดดั้งเดิมจากเอเชีย ละตินอเมริกา อิสลาม และแอฟริกา 

ICCU 334 Buddhism and the Public Sphere 

ศาสนาพทุธและปริมณฑลสาธารณะ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An  introduction into Theravada Buddhism in its historical context and in its 

modern day-to-day implementation, together with its resulting implications in 

nowadays societies with differing cultural backgrounds. Exploration of diverse 

perspectives of modern Buddhist movements and its interacting influence on 

eastern and western societies. An overview of Buddhist how concepts and 

practical applications can contribute to conflict resolutions with nowadays 

problems within the public spheres of economy, politics, ecology, and the 

business world. Analysis and interpretation of different Buddhist approaches 

towards the public sphere, and understanding to apply alternatives through 

Buddhist concepts within a sociocultural context. 

บทนําของศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในแง่มุมประวัติศาสตร์และการใช้งานในยุคร่วมสมัย 
ร่วมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยพ้ืนหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  
การศึกษาทัศนคติที่หลากหลายในการเคลื่อนไหวของศาสนาพุทธสมัยใหม่ และอิทธิพลที่สังคม
ตะวันออกและตะวันตกมีต่อกัน รวมไปถึงภาพรวมของการที่มุมมองและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันของศาสนิกชนชาวพุทธมีผลต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งในปริมณฑลสาธารณะ 
ทั้งทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเวศวิทยาและโลกธุรกิจ การวิเคราะห์และการตีความแนวทาง
ที่แตกต่างกันของศาสนาพุทธในระบบสาธารณชน และการทําความเข้าใจเพ่ือการใช้ทางเลือก
อ่ืนๆ ผ่านทางมโนคติของศาสนาพุทธในบริบทของสังคมและวัฒนธรรม 

ICCU 335 From Modernism to Postmodernism 

จากความคิดสมัยใหม่ถึงความคิดหลังสมัยใหม่ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
An introduction to the philosophical and cultural movement of modernism and 

postmodernism. Tracing the roots of modernism to European Enlightenment  

and discussing the earliest criticism to the „age of reason‟. Understanding 

attempts by contemporary critics who reconceptualized  a number of concepts 

such as subjectivity, progress, empiricism and the  rule of law. It will be discuss 

how their efforts lead to a major shift in the way discourse, ideas and cultural 

developments are treated in the 20
th

 century.  

บทนําของการเคลื่อนไหวทางความคิดปรัชญาและวัฒนธรรมในแง่ ความคิดสมัยใหม่ และ 
ความคิดหลังสมัยใหม่ ศึกษารากของความคิดสมัยใหม่ในยุคเรืองปัญญาของยุโรป (European 
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Enlightenment( และพูดคุยถกเถียงถึงการวิจารณ์แรกเริ่มของ “ยุคแห่งการตรรกะ” หรือ 
Age of Reason ทําความเข้าใจในความพยายามของนักวิจารณ์ปัจจุบันที่พยายามสร้างมโนคติ
เช่น ความคิดส่วนบุคคล การพัฒนา การประยุกต์ใช้ประสบการณ์ และกฎหมาย จะมีการ
พูดคุยถกเถียงว่าความพยายามของนักวิจารณ์เหล่านี้นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการ
ปาฐกถาทางความคิดและการพัฒนาทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ยี่สิบ  

ICCU 336 Foundation of Behavioral Economics 

รากฐานของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
This course surveys research, which incorporates psychological evidence into 

economics. Within economics, the standard model of behavior is that of a 

perfectly rational, self interested utility maximizer with unlimited cognitive 

resources. In classical economic theory, this provides a good approximation to 

the types of behavior that economists are interested in. However, over the past 

30 years, experimental and behavioral economists have documented ways in 

which the standard model is not just wrong, but is wrong in ways that are 

important for economic outcomes. Understanding these behaviors, and their 

implications, is one of the goals of behavioral economic enquiry. Hence, the aim 

of this course is provide a foundation in the main areas of study within 

behavioral economics, including temptation and self control, fairness and 

reciprocity, reference dependence, bounded rationality and happiness. For each 

area of study we will begin with the standard model of rational decision making, 

and discuss what behavior this model can and cannot capture. We will then 

discuss the experimental evidence that indicates that the standard model is 

missing something important, and the models that have sprung up to account for 

these violations. Finally, we will look at the implications of these new models 

for our understanding of how the economy operates. 
พิเคราะห์การค้นคว้า ซึ่งรวมหลักฐานทางจิตวิทยาเข้าไปในเศรษฐศาสตร์ ภายในเศรษฐศาสตร์ 
รูปแบบมาตรฐานของพฤติกรรมมีความเป็นเหตุเป็นผล โดยเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่
จํากัดเพ่ือเพ่ิมผลประโยชน์ให้ตนเอง ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ดั้งเดิม รูปแบบนี้ช่วยในการ
คาดการณ์ประเภทความประพฤติต่างๆ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 
๓๐ ปีที่ผ่านมา นักเศรษฐศาสตร์เชิงทดลองและประพฤติกรรมได้บันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่
เพียงแสดงให้เห็นว่ารูปแบบมาตรฐานนี้ผิดอย่างรุนแรง แต่ยังถึงข้ันทําให้ผลลัพธ์ทาง
เศรษฐศาสตร์คลาดเคลื่อน การทําความเข้าใจความพฤติกรรมเหล่านี้และความหมายของ
โดยนัยของพฤติกรรมนั้นๆ เป็นหนึ่งในปนิธานของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เปูาหมายของวิชานี้
คือการปูรากฐานให้แก่การศึกษาประเด็นต่างๆ ภายในเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม รวมไปถึงสิ่งล่อ
ใจ การควบคุมตัวเอง ความยุติธรรมและการตอบแทน ความสําคัญของการอ้างอิง การใช้
ตรรกะอย่างจํากัด และความสุข แต่ละประเด็นจะถูกศึกษาโดยใช้รูปแบบมาตรฐานของการ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเป็นแรกเริ่ม ต่อด้วยการปรึกษาหารือถึงความสามารถและจุดอ่อนของ
รูปแบบมาตรฐานนี้ จากนั้นจะมีการสนทนาถึงหลักฐานการทดลองท่ีแสดงให้เห็นว่ารูปแบบ
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มาตรฐานนั้นขาดอะไรบางอย่างที่สําคัญไป และรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฎขึ้นเพ่ือตอบสนองช่อง
โหว่เหล่านั้น สุดท้ายนี้ จะมีการศึกษาอิทธิพลและผลลัพธ์ที่รูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้มีต่อความ
เข้าใจในการทํางานของเศรษฐกิจ  

ICCU 350 

 

Independent Project in Humanities and Languages 

โครงการศึกษาอิสระทางด้านมนุษยศาสตร์และภาษา   
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Having completed a number of courses pertaining to a particular subject area, 

students will be given the opportunity to develop independently and apply the 

knowledge they have thus assimilated. Under the guidance of a faculty member, 

students will extend their knowledge in that particular subject area. They will 

locate relevant texts and materials, critically evaluate them, and use them to 

construct a researched academic major paper and/or compile a portfolio of 

original works (such as critical essays). All submitted work will aim to be of a 

publishable standard within the relevant academic discourse. The course, as well 

as providing a “capstone” to their previous studies, is intended to assist students 

to make the transition to graduate studies. 

เมื่อนักศึกษาเรียนครบทุกรายวิชาสาขาแล้ว จะมีโอกาสประยุกต์และเชื่อมโยงความรู้จาก
บทเรียน ทั้งด้านเนื้อหาและสาระ เข้ากับการประเมินและเลือกใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มา
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านงานวิจัยทางวิชาการ และ/หรือ แฟูมบันทึกผลงานต่างๆ (ตัวอย่างเ ช่น 
บทความเชิงวิพากษ์  (โดยมีคณาจารย์ให้คําแนะนํา   งานดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ตัว
นักศึกษาเองได้มีการต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษาตามแต่ละสาขาให้กว้างออกไปโดยอาศัยเกณฑ์

มาตรฐานสากลทางวิชาการเป็นเปูาหมายหลัก  นอกจากนี้  หลักสูตรนี้รวมทั้งการต่อยอดจาก
ความรู้ท ี่มีอยู่เดิม  ได้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือนักศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่านเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาระดับสูงต่อไป 

ICHM 205 Politics and Ethics 

การเมืองและจริยศาสตร์ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Ideas of political philosophy based on some classical text and contemporary 

approaches. Focusing on general questions of ethics through the lens of justice. 

Discussion of ethical questions regarding how persons ought to be governed/or 

if they ought to be governed at all (the justification of the authority of the state), 

the relationship of freedom and autonomy, and exploring the nature of a fair 

state, a good ruler and a just international order. Concepts learned will be tested 

in light of current political, ecological and economic issues. 

แนวคิดปรัชญาทางการเมืองจากข้อเขียนยุคเก่าและร่วมสมัย คําถามทางจริยธรรมที่พบบ่อยใน
มุมมองของกระบวนการยุติธรรม อภิปรายคําถามทางจริยธรรมว่าบุคคลควรถูกปกครอง
อย่างไรในเมื่ออยู่ใต้อํานาจรัฐ (การชอบด้วยกฎหมายของอํานาจรัฐ( ความสัมพันธ์ของเสรีภาพ
และการปกครองตนเอง สํารวจหารัฐที่มีความเป็นธรรมหรือผู้ปกครองที่ดี และระเบียบระหว่าง
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ประเทศที่เป็นธรรม ทดสอบผู้เรียนโดยนําบทเรียนมาประยุกต์ใช้กับประเด็นทางการเมือง 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 

ICHM 213 Elements of Knowledge Representation 

ส่วนประกอบของการนําเสนอความรู้ 
4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Knowledge representation from a logical, semiotic and philosophical 

perspective  with focus on systematic conceptual accounts of the world 

(ontology) and non-monotonic (common sense) reasoning; presentation of 

selected tools and basic frameworks discussed in AI related research into 

rational agents without specifically targeting programming and efficient 

computing. 

ความรู้ที่แสดงมุมมองจากทางตรรกศาสตร์ สัญญวิทยาและปรัชญา ที่มุ่งว่าด้วยความคิดเห็นที่
เป็นระบบของโลก (ปรัชญาว่าด้วยความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์( และไม่ใช่ระดับเดียว (สามัญ
สํานึก( การใช้เหตุผล การแสดงเครื่องมือ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่อภิปรายในงานเกี่ยวกับการ
วิจัยในทางเหตุผลโดยปราศจากโปรแกรมเปูาหมายและการคํานวณท่ีมีประสิทธิภาพ 

ICMB 203 

 

Microeconomics 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to microeconomics principles, pricing theory, economic scarcity, 

consumer behavior, production costs, market structure, utility analysis, and 

distribution of income. 

แนะนําหลักเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค ทฤษฎีด้านราคา ความขาดแคลนทางเศรษฐศาสตร์ 
พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการผลิต โครงสร้างทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงอรรถประโยชน์ 
และการกระจายรายได้ 

ICMB 204 Macroeconomics 

เศรษฐศาสตร์มหภาค 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
Introduction to microeconomics principles, theories of output, consumption, 

inflation, unemployment, fiscal and monetary policy, international monetary 

system. 

แนะนําหลักในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค ทฤษฎีด้านผลผลิต การบริโภค ภาวะ
เงินเฟูอ ภาวะการว่างงาน นโยบายการเงินและการคลัง และระบบการเงินระหว่างประเทศ 

ICMI 457 International Business Negotiations 

การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ 

4 (4-0-8) 

๔ (๔-๐-๘( 
 Prerequisites: - 

วิชาบังคับก่อน: - 
 An exploration of negotiation concepts developed in a number of academic 
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fields, including psychology, law, finance, and communication; exposition to 

experience in real negotiations; development of individual abilities to negotiate 

through a series of individual and class exercises and negotiation simulations; 

realization of one‟s own negotiating preferences and the consequences of the 

choices made; ability to accept and offer feedback on negotiation behavior 

demonstrated and observed.  

การสํารวจหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาจากสาขาวิชาด้านจิตวิทยา กฎหมาย 
การเงิน การสื่อสาร การเปิดโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของการเจรจา การพัฒนา
ความสามารถของปัจเจกบุคคลในการเจรจาผ่านแบบฝึกหัดเดี่ยวและกลุ่ม การชี้ให้เห็นถึง
แนวทางส่วนตัวในการเจรจารวมทั้งผลของการตัดสินใจของนักเจรจา ความสามารถในการที่จะ
ยอมรับและประเมินพฤติกรรมด้านการเจรจาทั้งของตนและผู้อื่น 
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Curriculum Mapping 

Major Responsibility Minor Responsibility 
 

General Education Courses  

 

- English Communication 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICME 100 English Resources Skills                      

ICCM 104 Intermediate English Communication I                      

ICCM 105 Intermediate English Communication II                      

ICCM 106 Intermediate English Communication III                      

ICCM 111 Advanced English Communication I                      

ICCM 112 Advanced English Communication II                      

ICCM 202 Exploring Global Realities                      

ICCM 203 Introduction To Literary Analysis                      

ICCM 204 Creative Writing                      

ICEG 232 Advanced Oral Communication                      

ICEG 342 Diverse English Speaking Cultures                      

ICEG 344 Language and Culture                      

ICEG 355 The Story of English                      

ICEG 461 Topics in Comparative Literature A: 

Poetry 
                     

ICEG 462 Topics in Comparative Literature B:  

The Short Story and the Novel 
                     

ICEG 463 Topics in Comparative Literature C: 

Drama 
                     

ICEG 484 First and Second Language 

Development 
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- Natural Sciences 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICNS 015 Refresher Mathematics                      

ICNS 100 Intensive Mathematics                      

ICNS 101 Introduction to Mathematics                      

ICNS 111 Fundamental Biology                      

ICNS 112 Integrated Biology                      

ICNS 114 The Science of the Human Body                      

ICNS 115 Hominid Evolution and Primate Society                      

ICNS 116 Mushrooms, Molds and Mankind                      

ICNS 117 Plants, People and Society                      

ICNS 121 Fundamental Chemistry                      

ICNS 122 Principles of Chemistry                      

ICNS 131 Fundamental Physics                      

ICNS 132 Principles of Physics                      

ICNS 133 Introduction to Astronomy                      

ICNS 141 Computer Essentials                      

ICNS 142 Introduction to Internet Technology                      

ICNS 143 Fundamental of Computer Science                      

ICNS 152 Southeast Asian Ecology                      

ICNS 153 Ecosystems and Natural Resources                      

ICNS 154 Science, Technology and Environment                      

ICNS 161 General Geology                      

ICNS 171 The Scientific Approach and Society                      

ICNS 211 The Science of Food                      

ICNS 212 Essentials of the Food Industry                      

ICNS 255 Essentials of Marine Life                      

ICNS 256 Sustainable Development                      

ICNS 257 Environmental Issues: Past, Present and 

Future 
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- Humanities 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICID 100 Freshman Seminar                      

ICHM 101 Introduction to Philosophy                      

ICHM 103 Introduction to Logic                      

ICHM 105 Music Appreciation                      

ICHM 106 Moral and Ethical Studies                      

ICHM 107 Introduction to Asian Philosophy                      

ICHM 140 Elementary Art Theory                      

ICHM 141 Art Appreciation I                      

ICHM 142 Art Appreciation II                      

ICHM 143 Introduction to Photography          


          

ICHM 144 Intermediate Photography                      

ICHM 202 Intermediate Logic                      

ICHM 205 Politics and Ethics                      

ICHM 206 Ethics and Technology                      

ICHM 212 The Enlightenment in European Literature                      

ICHM 213 Elements of Knowledge Representation                      

ICHM 218 Film Studies          


          

ICHM 223 Thai Arts          


          

ICHM 225 The Western Classical Ideal                      

ICHM 241 Introduction to Drawing          


          

ICHM 242 Intermediate Drawing          
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- Social Sciences 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICSS 112 Introduction to Psychology                      

ICSS 113 Introduction to Sociology                      

ICSS 114 Introduction to Economics                      

ICSS 115 Introduction to Physical Anthropology                      

ICSS 116 Introduction to Political Science                      

ICSS 117 Introduction to Social Anthropology                      

ICSS 118 Introduction to Mass Communications                      

ICSS 119 Introduction to International Studies                      

ICSS 121 Southeast Asian Studies                      

ICSS 133 Introduction to European History                      

ICSS 135 Introduction to Human Geography                      

ICSS 136 Religious Experience and Traditions                      

ICSS 137 Introduction to Archaeology                      

ICSS 139 Tourism Geography                      

ICSS 202 Social Institutions                      

ICSS 203 Globalization and the Modern World                      

ICSS 204 World History A (c. 1400-1763)                      

ICSS 205 World History B (c. 1763-1914)                      

ICSS 206 World History C (c. 1914-1945)                      

ICSS 207 World History D (c. 1945-2000)                      

ICSS 211 Regional Geography of Southeast Asia                      

ICSS 212 History of Southeast Asia in the Modern 

Period 
                     

ICSS 213 Southeast Asian Political Systems                      

ICSS 214 Southeast Asian Women                      

ICSS 215 Southeast Asian Religious and Cultural 

Traditions  
                     

ICSS 216 Introduction to the Economics of 

Southeast Asia 
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Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICSS 222 Thai History                      

ICSS 231 The History of East Asia in the Modern 

Age 
                     

ICSS 232 Introduction to the Civilizations of East 

Asia I 
                     

ICSS 233 Introduction to the Civilizations of East 

Asia II 
                     

ICSS 234 The History and Culture of South Asia 

up to c.1500  
                     

ICSS 235 The History and Culture of South Asia 

since c.1500 
                     

ICSS 237 Introduction to Australasian History 

since 1770 
                     

ICSS 238 Africa since 1800                      

ICSS 239 The Middle East Since 1800                      

ICSS 241 Latin America since 1800                      

ICSS 243 North America History c. 1763-1900                       

ICSS 244 North America History since 1900                      

ICSS 246 Europe History since 1945                      

ICSS 247 The European Union                      

ICSS 250 Introduction to History and Systems of 

Psychology 
                     

ICSS 251 Developmental Psychology I                      

ICSS 252 Developmental Psychology II                      

ICSS 253 Social Psychology                      

ICSS 254 Psychological Approaches to Personality                       

ICSS 255 Abnormal Psychology                      

ICSS 256 Introduction to Industrial and 

Organizational Psychology 
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Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICSS 257 Introduction to Educational Psychology                      

ICSS 258 Introduction to Cross-Cultural 

Psychology 
                     

ICSS 259 Russia and the Soviet Union up to 1825                      

ICSS 260 Russia and the Soviet Union Since 1825                      

ICSS 271 An Introduction to International 

Relations 
                     

ICSS 272 An Introduction to Comparative Political 

Systems 
                     

ICSS 303 The Early History of Southeast Asia                      

ICSS 307 A Historical Introduction to the World 

Economy 
                     

ICSS 311 Introduction to International Politics in 

Southeast Asia 
                     

ICSS 312 Introduction to Ethnicity and 

Nationalism in Southeast Asia 
                     

ICSS 315 Thai Economic History                      

ICSS 317 Introduction to Poverty and Rural 

Development in Southeast Asia 
                     

ICSS 332 Introduction to Human Rights                      

ICSS 334 Economic Problem in Southeast Asia                      

ICSS 335 SEA Arts I                      

ICSS 337 Introduction to Southeast Asian Dance 

and Theater 
                     

ICSS 352 Topics in Social Psychology: Prosocial 

and Antisocial Behaviour 
                     

ICSS 355 Drug Use and Behavior                      

ICSS 361 Economic Geography                      

ICSS 362 Introduction to Global Resources                      
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Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICSS 363 Introduction to Population and 

Migration Issues 
                     

ICSS 374 Introduction to International 

Organization 
                     

ICSS 375 Introduction to Democracy as a Political 

System 
                     

ICSS 382 Introduction to Global Media and Social 

Change 
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- Health Science and Physical Education 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICHE 101 Health Education                      

ICPE 101 Physical Education: Badminton                      

ICPE 102 Physical Education: Basketball                      

ICPE 103 Physical Education: Golf                      

ICPE 105 Physical Education: Swimming                      

ICPE 106 Physical Education: Tennis                      

ICPE 107 Physical Education: Volleyball                      

ICPE 109 Physical Education: Social Dance                      

ICPE 113 Physical Education: Modern Dance                      

ICPE 115 Self Defense                      

ICPE 117 Physical Education: Mind and Body                      

ICPE 118 Physical Education: American Flag 

Football 
                     

ICPE 121 Physical Education: Soccer                      

ICPE 123 Physical Education: Cycling                      

ICPE 124 Selected Topics in Sports                      
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Major Courses in Intercultural Studies 

 

- Core Courses 

Course 

1.Ethics and morals 2. Knowledge 3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication, 

and information 

technology skills 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICCU 201 Society Politics and Economics      

                  in Contemporary Asia  
               


    

ICCU 202 Introduction to Eastern and  

                  Western Art 
                     

ICCU 203 Introduction to Value Studies                      

ICCU 204 History of Ideas I                      

ICCU 205 History of Ideas II                      

ICCU 206 Ethics and Media                      

ICEG 250 Introduction to Linguistics                      

ICSO 283 International Cultural Studies                      

ICSO 348 Society, Politics and  

                 Economics in Contemporary  

                 Europe 

                     

ICSS  221 Thai Society and Thai Culture        
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Major Required Courses 

 

- Major Elective Courses 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication,  

and information 

technology skills 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

 - Foreign Language and Culture Concentration                      

ICCU 301 Introduction to Women and Gender                       

ICCU 302 Literature and Poetry in the Western  

                  Culture 
                      

ICCU 303 Literature and Poetry in the Eastearn  

                  Culture 
                      

ICCU 304 The Origin of Language and Culture                       
ICCU 311 Recurrent Topics in German Literature                      

ICCU 312 Recurrent Topics in French Literature                      

ICCU 313 Contemporary Chinese Literature                      

ICCU 314 Contemporary Japanese Literature                      

ICCU 315 Literature in Spain                      

ICCU 316 Spanish American Literature                      

ICCU 317 Comparative Literature and Civilization                      

ICCU 350 Independent Project in Humanities and   

                  Languages 
                     

ALL LANGUAGE COURSES plus                      

German Language                      

ICML 101 Elementary German I                      

ICML 102 Elementary German II                      

ICML 103 Elementary German III                      

ICLG 211 Pre-Intermediate German I                      

ICLG 212 Pre-Intermediate German II                      

ICLG 213 Pre-Intermediate german III                      

ICLG 311 Intermediate German I                      

ICLG 312 Intermediate German II                      
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Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication,  

and information 

technology skills 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICLG 313 Intermediate German III                      

ICLG 340 German for Business   


               




French Language     
   


   

  
  




ICML 121 Elementary French I                      

ICML 122 Elementary French II                      

ICML 123 Elementarry French III                      

ICLF 211 Pre-Intermediate French I                      

ICLF 212 Pre-Intermediate French II                      

ICLF 213 Pre-Intermediate French III                      

ICLF 311 Intermediate French I                      

ICLF 312 Intermediate French II                      

ICLF 313 Intermediate French III                      

ICLF 340 French for Business   


               




Spanish Language     
   


   

  
  




ICML 141 Elementary Spanish I                      

ICML 142 Elementary Spanish II                      

ICML 143 Elementary Spanish III                      

ICLS 211 Pre-Intermediate Spanish I                      

ICLS 212 Pre-Intermediate Spanish II                      

ICLS 213 Pre-Intermediate Spanish III                      

ICLS 311 Intermediate Spanish I                      

ICLS 312 Intermediate Spanish II                      

ICLS 313 Intermediate Spanish III                      

ICLS 340 Spanish for Business   


               




Chinese Language 
    

   


   
  

  




ICML 131 Elementary Chinese I                      

ICML 132 Elementary Chinese II                      

ICML 133 Elementary Chinese III                      

ICLC 211 Pre-Intermediate Chinese I                      
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Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication,  

and information 

technology skills 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICLC 212 Pre-Intermediate Chinese II                      

ICLC 213 Pre-Intermediate Chinese III                      

ICLC 311 Intermediate Chinese I                      

ICLC 312 Intermediate Chinese II                      

ICLC 313 Intermediate Chinese III                      

ICLC 340 Chinese for Business   


               




Japanese Language     
   


   

  
  




ICML 111 Elementary Japanese I                      

ICML 112 Elementary Japanese II                      

ICML 113 Elementary Japanese III                      

ICLJ 211 Pre-Intermediate Japanese I                      

ICLJ 212 Pre-Intermediate Japanese II                      

ICLJ 213 Pre-Intermediate Japanese III                      

ICLJ 311 Intermediate Japanese I                      

ICLJ 312 Intermediate Japanese II                      

ICLJ 313 Intermediate Japanese III                      

ICLJ 340 Japanese for Business   


               




- Critical Studies of English 

Concentration 
                     

ICCU 301 Introduction to Women and Gender                       

ICCU 302 Literature and Poetry in the Western  

                 Culture 
                      

ICCU 303 Literature and Poetry in the Eastern  

                  Culture 
                      

ICCU 304 The Origin of Language and Culture                       
ICCU 317 Comparative Literature and Civilization                      

ICCU 320 Introduction to Literary Criticism                      

ICCU 321 Diasporic Literature                      
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Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication,  

and information 

technology skills 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICCU 322 Literature Topics in Religion, Culture  

                 and Gender 
                     

ICCU 323 Language, Power and Culture                      

ICCU 325 Popular Culture                      

ICCU 326 Research Writing                      

ICCU 327 Creative Non-Fiction                      

ICCU 328 Language in Society                      

ICCU 350 Independent Project in Humanities and  

                 Languages 
                     

ICEG 232 Advanced Oral Communication                      

ICEG 265 Literature into Film                      

ICEG 342 Diverse English Speaking Countries                   



 

ICEG 355 The Story of  English                      

- Ethics, Philosophy and Economics 

Concentration     
   


   

  
  




ICBE 346 Public Economics                      

ICCU 305 Judgment and Decision Making    







                 

ICCU 330 Minds and Machines                      

ICCU 331 Applied Ethics I: Business Ethics –  

                 more than CSR? 
                     

ICCU 332 Applied Ethics II: Development and  

                 Environment 
                     

ICCU 333 Intercultural Philosophy                      

ICCU 334 Buddhism and the Public Sphere                      

ICCU 335 From Modernism to Postmodernism                      

ICCU 336 Foundation of Behavioral Economics         


           

ICCU 350 Independent Project in Humanities and  

                 Languages 
                     

ICHM 205 Politics and Ethics             



       

ICHM 213 Elements of Knowledge Representation                      



TQF2 

156 

 

Course 

1.Ethics and moral 2. Knowledge  3. Cognitive skills 4. Interpersonal 

skills and 

responsibility 

5. Numerical 

analysis, 

communication,  

and information 

technology skills 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

ICMB 203 Microeconomics                      

ICMB 204 Macroeconomics                     



ICMI 457International Business Negotiations                              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 3 
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 Foreign Language and Culture Concentration 

 

 

Name                         Ms. Arpaporn Iemubon 

Academic Position   Lecturer 

Education             M.A. in English Language Studies and Methods 

   University of Warwick, UK 

   B.A. in English (2nd class hons.)  

   Thammasat University, Thailand 

Institute  Mahidol University International College 

 

 

List of Courses Taught in the New Program 

-  

 

 

Conference Papers 
 - 

 

Publications 

 - 
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Name                         Mrs. Orie Green 

Academic Position   Lecturer 

Education             Graduate Diploma in Learning and Teaching, University of Southern  

                                    Queensland, Australia 

                                    B. A. (English), Kanda University of International Studies, Japan 

Institute  Mahidol University International College 

 

 

List of Courses Taught in the New Program 

ICML 111 Elementary Japanese I      4 (4-0-8) 

ICML 112  Elementary Japanese II     4 (4-0-8)  

ICML 113 Elementary Japanese III     4 (4-0-8) 

ICLJ 211  Pre-Intermediate Japanese I      4 (4-0-8) 

ICLJ 212  Pre-Intermediate Japanese II     4 (4-0-8) 

ICLJ 213 Pre-Intermediate Japanese III      4 (4-0-8)  

ICLJ 311  Intermediate Japanese I      4 (4-0-8) 

 

 

Conference Papers 

- 

 

Publications 

Green, O. (2013). The Effects of Email Correspondence with a Native User on the Writing 

Skill of a Foreign Language Learner. Interdisciplinary Studies Jounal, MU. 
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Name                         Dr. Juan Carlos Olmos Alcoy 

Academic Position   Lecturer 

Education                   Ph.D (Applied Linguistics) (part-time distance learning) 

                                    University of Swanse, UK 

Post-graduate Certificate TMLA (Teaching Modern Languages to Adults) 

                                    University of Dundee, UK 

                                    M.A (Hons) (English Literature) (Class: 2:1), University of Dundee, UK 

Institute  Mahidol University International College 

 

 

List of Courses Taught in the New Program 

 ICML 141  Elementary Spanish 1      4 (4-0-8) 

ICML 142  Elementary Spanish 2      4 (4-0-8) 

ICML 143  Elementary Spanish 3      4 (4-0-8) 

ICLS 211  Pre-Intermediate Spanish 1     4 (4-0-8) 

ICLS 212  Pre-Intermediate Spanish 2     4 (4-0-8) 

ICLS 213  Pre-Intermediate Spanish 3     4 (4-0-8) 

ICLS 311  Intermediate Spanish 1     4 (4-0-8) 

ICLS 312  Intermediate Spanish 2     4 (4-0-8) 

ICLS 313  Intermediate Spanish 3     4 (4-0-8) 

ICLS 340  Spanish for Business      4 (4-0-8) 

 

 

Conference Papers 

 

 Presented a research paper entitled The Schnabel method: An ecological approach to 

productive vocabulary size estimation at the 3
rd

 International Conference on Languages, 

Literature and Linguistics, organised by the International Economics Development and 

Research Center,   Sydney (December, 2013) 

 Presented a Workshops entitled Activities to facilitate lexical production in Spanish as L2 at 

the 3
rd

  Congress of Spanish as L2 in Asia, organised by the Instituto Cervantes and the 

Spanish Embassy in Manila, Philippines (November, 2013) 

 Presented a Workshops entitled Activities to facilitate lexical production in Spanish as L2 at 

the 1
st
  Training Workshop for Teachers of Spanish as L2 at the University of Hong Kong 

(February, 2013) 

 

 

Publications 

- 
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 Critical Studies of English Concentration 

 

 

Name                         Mr. Jonathan H. Green 

Academic Position   Lecturer 

Education             M.Ed (Cross-disciplinary), University of Southern Queensland, Australia  

   B.A. (English; Law), University of the Witwatersrand, South Africa 

Institute   Mahidol University International College 

 
 

List of Courses Taught in the New Program 

ICCU 320 Introduction to Literary Criticism    4 (4-0-8) 

 
 

Conference Papers 
Green, J.H. (2013, July). Transfer of learning and the cultural matrix: The relationship between 

students’ secondary school backgrounds and transfer of learning at university. Paper 

presented at the International Conference on Learning, Rhodes, Greece. 

Green, J.H. (2012, August). A Bridge too far? The relationship between students' perceptions of 

transfer of learning and instructional strategies in an academic literacy program in 

Thailand. Paper presented at the Second International Conference on Leadership in 

Pedagogies and Learning, Brisbane, Australia 

Green, J.H. (2011, July). Transfer of learning and its ascendancy in higher education: A cultural 

critique. Paper presented at the International Conference on Learning, Mauritius. 

Green. J. H. (2010, July). Who’s the boss? Culture and the problem of Transfer. Paper presented 

at the International Conference on Learning, Hong Kong. 

Green, J. H. (2009. July). Jumping through hoops: Learners’ beliefs about knowledge and their 

impact on learning transfer. Paper presented at the International Conference on Learning, 

Barcelona, Spain. 

Green, J. H. (2008, July). EAP: English for Any Purpose? Paper presented at the International 

Conference on Learning, Chicago, Illinois, USA. 

Green, J. H. (2007, July). Beyond subject boundaries: Writing Across the Curriculum. Paper 

presented at the International Conference on Learning, Johannesburg, South Africa. 

Green, J. H. (2006, January). “I have a good boss; he leaves me alone.”: Leadership in the 

workplace and in the classroom. Paper presented at ThaiTESOL Conference, Chiang Mai, 

Thailand. 

Green, J. H. (2005, January). Team teaching: Applying the lessons from general education. 

Paper presented at ThaiTESOL Conference, Bangkok, Thailand. 

Green, J. H. (2002, September). Project-based learning. Workshop presented at Academic 

Conference of English Language Teachers in Bangkok Metropolitan Schools, Bangkok, 

Thailand. 

 

Publications 
Green, J.H. (2013). Transfer of learning and its ascendancy in higher education: A cultural 

critique. Teaching in Higher Education,18(4), 365-376.doi: 10.1080/13562517.2012.719155 

Green, J.H. (2010). Who’s the boss? Culture and the problem of transfer. International Journal 

of Learning, 17(6), 393-402. 

Green, J. H. (2008). EAP: English for Any Purpose? International Journal of Learning, 15(7), 

63-71. 
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Name                         Mr. Matthew Ferguson 

Academic Position   Lecturer 
Education             M.A. (Curriculum and Instruction), University of Victoria; Victoria, 

Canada 
B.A. (English Literature), University of Western Ontario; London, 
Canada 

Institute   Mahidol University International College 

 

List of Courses Taught in the New Program 

ICCU 317 Comparative Literature and Civilization   4 (4-0-8) 

ICCU 325 Popular Culture      4 (4-0-8) 

ICCU 327 Creative Non-Fiction Writing     4 (4-0-8) 

 

 

Conference Papers 
- 

 

Publications 

- 
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Name:   Dr. Ditte Sass 

Academic Position   Lecturer 

Education             Ph.D (Social Anthropology), Brunel University, UK  

M.res (Anthropology of Education), Brunel University, UK                                     

B.A (Honours) (Comparative Religion and Social Anthropology), Brunel 

University, UK 

Institute   Mahidol University International College 

 

 

List of Courses Taught in the New Program 
ICCU 301  Introduction to Women and Gender    4 (4-0-8) 
ICCU 322 Literature Topics in Religion, Culture and Gender  4 (4-0-8) 

 

 

Conference Papers 

 

Sass, D. S. (2013) Nordic Paths to Modernity in Journal of the Royal Anthropological Institute 

vol.19 (2) pp.408-409 

Sass, D. S. (2013) Ethnic Amsterdam: immigrants and urban change in the twentieth century in 

Journal of the Royal Anthropological Institute vol.19 (3) pp.678-679 
 
 
Publications 
 
- 
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 Ethics, Philosophy, Economics Concentration 

 

 

Name                         Dr. Gerald Moshammer 

Academic Position   Lecturer 

Education             Ph.D. (Philosophy), University of Vienna, Austria 

   M.Phil. (Philosophy), University of Vienna, Austria 

   M.A. (Instrumental Pedagogy/Piano), University of Music and  

   Performing Arts Vienna, Austria 

Institute   Mahidol University International College 

 

List of Courses Taught in the New Program 

ICCU 202 Introduction to Eastern and Western Art   4 (4-0-8) 

ICCU 305 Judgment and Decision Making    4 (4-0-8) 

ICCU 332 Applied Ethics II: Development and Environment  4 (4-0-8) 

 

 

Conference Papers 

 

 Moshammer, G. (2012). Contour, Motion and Gesture in Abstract Score Animation: A first 

approach. Journal of Music Research Online, 3. 

Moshammer, G., & Ellway, B. P. (2006). Technological Intelligent Agents [TIA]: A Stimulus 

for (e) Didactics?. In Third International Conference on eLearning for Knowledge-Based 

Society. 

Moshammer, G. (2006). Formality and representational relativism : a critical philosophical 

investigation into knowledge representation as one transformation of western philosophy. 

Prajna Vihara : Journal of Philosophy and Religion, Vol.7, No.2, p. 60-86.  

 

 

Publications 

- 
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Name                         Dr. York Gunther 

Academic Position   Assistant Professor 

Education             Ph.D. (Philosophy), Columbia University, US 

                              M. Phil. (Philosophy), Columbia University, US 

                              M.A. (Philosophy), Columbia University, US 

                              B.A. (Philosophy and English Literature), University of Toronto, Canada 

                            Diploma 10 (Piano & Theory), Royal Conservatory of  Music, 

                              Toronto, Canada 

Institute   Mahidol University International College 

 

List of Courses Taught in the New Program 

ICCU 204  History of Ideas I      4 (4-0-8) 

ICCU 205  History of Ideas II      4 (4-0-8) 

ICCU 330  Minds and Machines      4 (4-0-8) 

ICCU 333  Intercultural Philosophy     4 (4-0-8) 

 

Conference Paper 

 

"The Phenomenology and Intentionality of Emotion", Philosophical Studies, 117 (2004) 

Essays on Nonconceptual Content (book editor) Cambridge: The MIT Press (2003) 

"Emotion and Force", Essays on Nonconceptual Content, Cambridge: The MIT Press (2003) 

"Content, Illusion, Partition", Philosophical Studies, 102 (2001) 

 

Selected Presentations (last 3 years): 

 

"Capturing Emotional Events", International Humanities and Social Sciences Conference, 

Istanbul (9/14) 

"Minds and Machines,” Thammasat University, Bangkok (8/12) 

"Evolution: From Biology to Ideology", Thammasat University, Bangkok (4/12) 

"Nonconceptual Content - the Very Idea", Assumption University, Bangkok (12/11) 

"Robert Frost's 'The Road Not Taken", Chulalongkorn University, Bangkok (10/11) 

"Is the a Good Death?", Thammasat University, Bangkok (8/11) 

 

 

Publications 

 

- 
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Name   Ms. Barbara Ekamp 

Academic position  Lecturer 

Education        M.A. (Sinology) FreieUniversitaet Berlin, Germany 

   M.A. (German Language and Literature/Germanistik, Philosophy,  

   Political Science) University of Cologne, Germany 

Institute   Mahidol University International College 

 

 

List of Courses Taught in the New Program 

ICCU 302 Literature and Poetry in Western Culture   4 (4-0-8) 

ICCU 303 Literature and Poetry in Eastern Culture   4 (4-0-8) 

ICCU 335 From Modernism to Postmodernism    4 (4-0-8) 

ICHM 205 Politics and Ethics      4 (4-0-8) 

 

Conference Paper 

- 

 

Publications 

- 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________________ 

 

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใหเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐   
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๐   
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖  เมื่อวนัที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จงึออกขอบังคับไวดังนี้    
 
ขอ ๑.   ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล   วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 
ขอ ๒.  ใหใชขอบังคบันี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยมหิดลที่เขาศึกษาใน 
 มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๒    เปนตนไป   
ขอ ๓.   ในขอบังคับนี ้
 “มหาวิทยาลัย”      หมายความวา   มหาวิทยาลัยมหิดล 
                 “คณะ”       หมายความรวมถึง   สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
     ที่มีการเรียนการสอน    
              “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ี 
     ฐานะเทยีบเทาคณะที่มกีารเรียนการสอน  
 “คณบด”ี      หมายความรวมถึงหัวหนาสวนงานทีเ่รียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทา 
     คณะที่มกีารเรียนการสอน 
          “หลักสูตร”      หมายถึงหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและ 
     สนับสนุนนโยบาย หรือการดําเนินงานหรอืขอบังคับ กฎ ระเบียบของ 
     สภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ (ถามี) และไดรับการอนุมตัิ 
     จากสภามหาวทิยาลัย      โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 

     รับทราบการเสนอขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว    
 “อาจารยประจาํหลักสูตร”    หมายถึง   อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 “คณะกรรมการหลักสูตร”     หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี  เพื่อทาํหนาที่บริหาร 
     จัดการและพิจารณาหลักสูตร 
 

  



 

 

๒
 
ขอ ๔.   การรับนักศึกษา  
 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะ  โดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศกึษาเขาศกึษาในหลักสูตรตามเงื่อนไข  
และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร  หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของอธิการบดี   ซ่ึงการรับนักศกึษา
ในระดบัปริญญาตรี มี ๓ ประเภท คือ  
 ๔.๑  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนักศกึษา โดยระบบโควตา 
 ๔.๒  มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนนิการคัดเลือกนกัศกึษาโดยรับสมัครผานสํานักงานคณะกรรมการการ 
  อุดมศึกษา 
 ๔.๓  คณะดําเนินการคัดเลือกนักศกึษาโดยตรง ตามประกาศของคณะ โดยผานความเห็นชอบจาก 
  มหาวิทยาลัย 
 
ขอ ๕.   การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี ้

๕.๑  ระบบทวิภาค   ปการศึกษาหนึ่ง ๆ  ใหแบงเปน  ๒  ภาคการศึกษาปกติ คือ  
         ภาคการศึกษาที่ ๑  และภาคการศึกษาที่  ๒ โดย  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศกึษาไมนอยกวา  
  ๑๕ สัปดาห ซ่ึงอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ   
  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓  ภาคการศึกษาปกต ิ คือ 
  ภาคการศึกษาที่ ๑    ภาคการศึกษาที่  ๒   และภาคการศึกษาที่  ๓   โดย   ๑   ภาคการศึกษาปกติมีระยะ 
  เวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห     ซ่ึงอาจแบงชวงได  สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตาม 
  ความจําเปนของแตละคณะ  และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียง 
  กันไดกับการศึกษาภาคปกติ    
 ๕.๓ ระบบอื่น   คณะอาจจัดการศึกษาระบบอื่น    ซ่ึงตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบนั้นในหลักสูตร 
 ใหชัดเจน  โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค  หรือระบบ 
 ไตรภาค 
 
ขอ ๖.   การกําหนดหนวยกิตสําหรบัแตละรายวิชา   ใหถือเกณฑดังตอไปนี ้
 ๖.๑   ระบบทวิภาค 
        (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย    หรือการอภิปรายปญหา      หรือการศึกษาทีเ่ทียบเทา  
   ที่ใชเวลา ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง  ๒  ช่ัวโมง 
   ตอสัปดาห   หรือไมนอยกวา ๓๐  ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิต 
   ระบบทวภิาค  
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาที่เทยีบเทา  ทีใ่ชเวลา๒ - ๓  ช่ัวโมง 
 ตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ ๑๕  
 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกต ิ ใหมีคาเทากบั ๑ หนวยกิตระบบทวภิาค 
 
 
 

 



 

 

๓
 
(๓)  การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)   หรือการทําโครงงาน   หรือกิจกรรม 
 การเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมาย     ที่ใชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห     หรือ  ๔๕-๙๐   
 ช่ัวโมง  และศกึษาดวยตนเอง    ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ    
 ใหมีคาเทากับ  ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค 

  ๖.๒    ระบบไตรภาค 
                          (๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา  หรือการศึกษาที่เทยีบเทา  ที่ใช 
  เวลา  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา  ๑๒  ช่ัวโมง  และศึกษาดวยตนเอง ๒ ช่ัวโมงตอ 
  สัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ 
  ไตรภาค 
                          (๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง  หรือการศกึษาทีเ่ทยีบเทา  ที่ใชเวลา ๒-๓  ช่ัวโมง 
  ตอสัปดาห   หรือ  ๒๔-๓๖  ช่ัวโมง   และศึกษาดวยตนเอง  ๑  ช่ัวโมงตอสัปดาห   หรือ  ๑๒   
  ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบไตรภาค 

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ)    หรือการทําโครงงานหรือกจิกรรมการ 
  เรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ทีใ่ชเวลา  ๓-๖  ช่ัวโมงตอสัปดาห    หรือ ๓๖-๗๒  ช่ัวโมง     
  และศึกษาดวยตนเอง ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๒ ช่ัวโมง  ตอภาคการศึกษาปกติ   ใหมีคา 
  เทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค 
               ๖.๓  ในกรณีท่ีไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑   หรือ ขอ ๖.๒ ได    ใหคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพจิารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความเหมาะสม โดย 
  ใหแสดงรายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกติกับระบบทวภิาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย  
 

ขอ ๗.    จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา  
  ๗.๑   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิตทวิภาค หรือ ๑๕๐   
  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา     
 ๗.๒   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิตทวภิาค หรือ ๑๘๗.๕   
   หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา    

 ๗.๓  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐ หนวยกิต 
   ทวิภาค   หรือ  ๒๒๕  หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา  
 ๗.๔  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมจีํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา  ๗๒ หนวยกิตทวิภาค  หรือ  
  ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกนิ ๔ ปการศึกษา    

  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และจะตองสะทอน 
ปรัชญาและเนือ้หาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนัน้ ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คาํวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อ
หลักสูตร   
  ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวนัที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 

 
 

 



 

 

๔
 
ขอ ๘.  การกําหนดสญัลักษณแสดงผลการศึกษา 
 ๘.๑    สัญลักษณซ่ึงมีแตมประจํา    
         ผลการศกึษาของแตละรายวชิาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีแตมประจํา ดังนี ้  
 

                  สัญลักษณ           แตมประจํา 
           A    ๔.๐๐ 
           B +    ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +    ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +    ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
 
 ๘.๒ สัญลักษณซ่ึงไมมีแตมประจํา 
        ผลการศึกษาของแตละรายวชิาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตาง  ๆ  ซ่ึงมีความหมาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
       I   รอการประเมนิผล (Incomplete) 
       P   การศึกษายังไมส้ินสุด (In Progress) 

                        S     พอใจ (Satisfactory) 
       T               การโอนหนวยกิต (Transfer of  Credit) 

                        U   ไมพอใจ (Unsatisfactory) 
       W   ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                        X   ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report) 
 

 ๘.๓   การตัดสินผลการศึกษา 
   (๑)  สัญลักษณที่มแีตมประจําไมนอยกวา  ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S   เปนการประเมินผลวา ได   
  หรือ  ผาน (Pass)  ในแตละรายวิชา 
   (๒)  สัญลักษณที่มแีตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ  U ในแตละรายวิชาถือวามคีวามรู 
  ความสามารถต่ํากวาเกณฑ     ถาจะตดัสินการประเมนิผลเปนอยางอืน่    ใหอยูในดุลยพนิิจของ 
  คณะกรรมการประจําคณะ   หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ      ในกรณ ี
  ใหสอบแกตัวหรือปฏิบัติงานแกตวั  เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน   
  ๒.๐๐  หรือสัญลักษณ  S   
 
 

 



 

 

๕
 
 ๘.๔   การให  F  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้   
 (๑)  นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก 
 (๒)  นักศึกษาขาดสอบ   โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                            (๓)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ 
 (๔)  นักศึกษาทําผิดระเบยีบการสอบ    เชน   เขาสอบสายเกนิเวลาที่กําหนด  ทาํผิดวินยัวาดวยการ 
  แตงกายนักศกึษา  หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒  และไดรับการตัดสนิใหตก 
                    (๕)  นักศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I  แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาคการศกึษา 

  ปกติตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค  หลังส้ินภาคการศกึษาที่ไดสัญลักษณ  I     
         ยกเวนกรณีที่นกัศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพกัการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒  

                            (๖)  นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ  P   แลวไมสอบ    และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
                           (๗)  นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบแกตวั 
  หรือปฏิบัติงานแกตวัแลว    แตยังประเมินผลวา  “ไมได” หรือ  “ไมผาน” 
 ๘.๕    การให  S   หรือ  U   จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมหีนวยกิต หรือมหีนวยกิต  แตภาควิชาหรือ 
  คณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจาํ 
 ๘.๖   การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นกัศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไมนับหนวยกิต   
  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบตัิการไมนอยกวารอยละ ๘๐   
 ๘.๗   การให  I  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย      หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจาํหนวยบริการ 
  สุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการ 
  ประจําคณะมอบหมาย 
                             (๒)  นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑   เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทยจาก 
  หนวยบริการสุขภาพนักศกึษาของมหาวิทยาลัย       หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจํา 
  หนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง    ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่ 
  คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

               (๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ  และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจ 
  ของคณะกรรมการประจาํคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย 

 ๘.๘    การให  P    จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มกีารสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา  ๑    ภาค 
  การศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานัน้ยังไมส้ินสุด 

 ๘.๙    การให  T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกติมาจากคณะ หรือสถาบันอื่น  
                    ๘.๑๐  การให W  จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑)   ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓ 
                             (๒)   นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา 
                            (๓)   นกัศึกษาถูกสั่งพักการศกึษา 
               ๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมินการศกึษาของ 
  รายวิชานัน้ ๆ  ตามกําหนด 
 

 



 

 

๖
 

ขอ  ๙.   การลงทะเบียน   
 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละหลักสูตรกําหนด   
โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
               ๙.๑   การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการลงทะเบยีนเรียนเต็มเวลาใหลงทะเบยีน 
 เรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกนิ ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียน 
 ไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนกัศกึษาดําเนินการไดครบขั้นตอน 
 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
   หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน       อาจใหมกีารลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต   
  แตกตางไปจากเกณฑขางตนได     ทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา    
  โดยตองเรียนใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร 
 ๙.๒    การลงทะเบียนเรียนซ้ํา   จะทําไดตอเมื่อ  
 (๑)  รายวิชานัน้ไดสัญลักษณ F  หรือ  W  หรือ U   หรือคณะกรรมการประจําคณะ  หรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเหน็วานกัศึกษาควรเรียนซํ้า ตามขอ ๘.๓ (๒)  กรณ ี
  ที่เปนรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอืน่แทนได  หรือ 
    (๒)  นักศึกษาตองการเรียนซํ้าในรายวิชาที่เรียนแลว   เพื่อแกไขผลการศึกษาใหไดแตมเฉลี่ยสะสม 
   สูงขึ้น  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยทีป่รึกษา 
    (๓)  การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชา   ตามขอ  ๙.๒ (๑)    และ  ขอ ๙.๒(๒)   นกัศึกษาจะ 
  ลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด  แตซํ้าไดอีกไมเกนิ ๒ คร้ัง   ยกเวนกรณ ี
  ที่นักศึกษาไดรับอนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)   
 ๙.๓   การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร   
  นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร  สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนด 

  ไดตามขอ  ๙.๑     และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว        จะไดรับอนุมัติปริญญาของ 
  หลักสูตรนั้น   ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาในทกุหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา  โดยนับตั้งแตแรก 
  เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

  
ขอ ๑๐.   การขอเพิ่ม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา   
 นักศึกษาจะขอเพิ่ม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมือ่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจําหลักสูตร
และตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้ 
 ๑๐.๑   การขอเพิ่มรายวิชา    จะตองดําเนินการภายใน  ๒    สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ หรือ 
  ภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปด 
  ภาคการศึกษาใหขอเพิ่มภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานัน้ 
             ๑๐.๒  การขอลดรายวิชา        รายวชิาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งในการลง 
  ทะเบียน   หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห   นับจากวันเปดภาคการศกึษาปกติ   หรือภายในสัปดาห 
  แรกของภาคการศึกษาฤดูรอน   สําหรับรายวชิาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอ 
  ลดภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษาในรายวิชานัน้ 
 

 



 

 

๗
 
         ๑๐.๓    การขอถอนรายวิชา      ดําเนนิการไดหลังสัปดาหที่  ๒    นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ  หรือหลัง 
  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน       หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศกึษารายวิชาที ่
  เปดสอนไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย         จนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุด 
  รายวิชานัน้ รายวิชาที่ขอถอนจะถูกบันทกึในใบแสดงผลการศึกษาและนบัครั้งในการลงทะเบียนเรียน 
        ทั้งนี้   การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพิม่    ลด       และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูทีค่ณบด ี
  มอบหมาย จะตองแสดงเหตผุลประกอบดวย 
 

ขอ ๑๑.   เวลาเรียน 
 นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ  ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   การฝกงาน  และการฝกภาคสนาม  
ไมนอยกวารอยละ ๘๐   ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ   
 

ขอ ๑๒.    การนับจํานวนหนวยกิต 
 ๑๒.๑   การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิต 
   ที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา  “ได”   หรือ  “ผาน”   เทานั้น 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกติ 
  ครั้งสุดทายที่ประเมินผลวา “ได”   หรือ   “ผาน”  ไปคิดเปนหนวยกติสะสมเพยีงครั้งเดียว 
 ๑๒.๒   การรวมจํานวนหนวยกิตเพือ่ใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย    ใหนับจํานวนหนวยกติของทุกรายวิชาที ่
  ผลการศึกษามแีตมประจํา 
  ในกรณีที่นักศกึษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึง่ครั้ง        ใหนบัจาํนวนหนวยกิตที่ลง 
  ทะเบยีนเรยีนรายวิชานัน้  ๆ   ครั้งสุดทายไปใชในการคาํนวณแตมเฉลี่ย 
 

ขอ ๑๓.  การคิดแตมเฉล่ีย    
 แตมเฉลี่ยมี  ๒ ประเภท  คอื  แตมเฉลี่ยประจําภาค   และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลีย่ใหทําดังนี ้

 ๑๓.๑   แตมเฉล่ียประจําภาค     ใหคาํนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานัน้      โดยเอา 
   ผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวย 
   จํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศกึษานั้น ๆ ใหม ี
   ทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 

 ๑๓.๒   แตมเฉล่ียสะสม    ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศกึษาในมหาวิทยาลัยมหดิล 
  จนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย    โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผล 
  การศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้ง  หารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษา     และผล 
  การศึกษามีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓ 
   ในกรณีที่นกัศกึษาลงทะเบยีนเรียนซ้ํา    ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมนิ 
  ครั้งสุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย 
 
 
 

 



 

 

๘
 
ขอ ๑๔.   การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต    
 นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือคณะในมหาวิทยาลัย  หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นหรือ
นักศกึษาที่ขอโอนผลการเรยีนจากสถาบนัอุดมศกึษาอืน่  อาจขอเทยีบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิตใหครบหนวยกิต 
ตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผลการศึกษาที่มีสัญลักษณ
เปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนีใ้หใชเฉพาะนกัศึกษาที่ไดรับอนมุัติใหโอนยาย  หรือนักศกึษาที่
ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอื่น ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายหรอืคณะกรรมการหลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ  ดงัตอไปนี ้
 ๑๔.๑   เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกติ 
           (๑)  เปนรายวชิาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอดุมศกึษา      ทั้งในหรือตางประเทศที่มี 
  มาตรฐานไมต่าํกวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลกัสูตรมีมติเหน็ชอบดวย 

 (๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา    และใหประสบการณการเรียนรู       ครอบคลุมหรือ 
  เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต      
  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย 
 (๓) เปนรายวชิา   หรือกลุมรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรียนมาแลวไมเกนิ  ๕  ป    ถาไมเปนไปตามนี้         
  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะ   

          (๔)  เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา 
                       (๕)  การเทียบรายวชิาและโอนยายหนวยกิต    ใหทําไดไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิตรวม 
  ตลอดหลักสูตร 

 ๑๔.๒   การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกติใหทําหนังสือถึงคณบดี   พรอมหลักฐานที่เกีย่วของกบั 
  รายวิชาที่ขอโอน        ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการหลักสตูรประจาํภาควิชาทีเ่กีย่วของ    และ/หรือคณะ 
  กรรมการประจําคณะเปนผูพจิารณาพรอมเหตุผลในการอนุมัติ       และนําเสนอมหาวทิยาลัย และ/ 
  หรืออธิการบดีเปนผูอนุมัติ หรือใหความเห็นชอบการอนุมัติจากระดบัคณะ 

 ๑๔.๓   รายวิชาที่เทยีบและโอนยายหนวยกิต   จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวชิาที่เทียบโอน 
  ให   โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนาํมาคิดแตมเฉลี่ย 
 ๑๔.๔   นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา  หรือกลุมรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต  ตามขอ ๑๔.๑(๑) -๑๔.๑(๓)   
   มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินยิม  ทั้งนี้ตองเปนไปตามขอ ๒๑  ของขอบังคับฉบับนี้   
 ๑๔.๕ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มไิดอยูในขอบังคับใดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  หลักสูตรประจําภาควิชาที่เกีย่วของ    และ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ    โดยความเห็นชอบ 
 ของมหาวิทยาลัย และ/หรืออธิการบดี เปนผูอนุมัตหิรือใหความเหน็ชอบการอนุมัตจิากระดบัคณะ   
 ทั้งนี้ ตองเปนไปตามขอ ๑๔.๑   
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ขอ ๑๕.   การลาพักการศึกษา 
 ๑๕.๑    นักศกึษาอาจยืน่คํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา  ในกรณีดังตอไปนี ้
               (๑)  ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ 
               (๒)  ไดรับทนุแลกเปลี่ยนนกัศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอืน่ๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย  
  เห็นชอบดวย 
                            (๓)  เจ็บปวยตองพกัรักษาตวัเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐  ของเวลาเรียนทั้งหมด   โดยมใีบรบัรอง 
  แพทยจากหนวยบริการสุขภาพนกัศกึษาของมหาวทิยาลยั หรือมใีบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรอง 
  โดยแพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
                            (๔)  เมื่อนักศึกษามคีวามจําเปนสวนตวั   อาจยืน่คํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองไดศึกษาใน 
  มหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑  ภาคการศึกษา   และมแีตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  
    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  ใหนักศึกษายืน่คํารองตอคณบดี  หรือผูที่คณบดี 
   มอบหมายโดยเร็วที่สุด  และใหคณบดหีรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมตัิ  
      ๑๕.๒    เมื่อนักศึกษามเีหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา  ดวยเหตผุลนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๕.๑   
   ใหยืน่คํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วท่ีสุด   และใหคณะกรรมการประจําคณะ 
   หรือผูที่คณะกรรมการประจาํคณะที่นกัศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ
 ๑๕.๓    การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑  และ ๑๕.๒  ใหอนุมตัิไดคร้ังละไมเกิน  ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓  ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค   
  ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอกี   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ  
  ๑๕.๑  หรือ ๑๕.๒ แลวแตกรณี 
 ๑๕.๔   ในกรณีที่นักศกึษาไดรับอนมุัติใหลาพักการศึกษา     ใหนับเวลาที่ลาพกัอยูในระยะเวลาการศึกษา 
  ดวย     ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ตามขอ  ๑๕.๑(๑)   และ ขอ ๑๕.๑(๒)    
  หรือในกรณีทีม่ีเหตุสุดวิสัย   ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
 ๑๕.๕   ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา    นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  โดย 
  ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย  มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย  
 ๑๕.๖   นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศกึษา 
  ตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา  
  ๑ สัปดาห 
       การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับ 
  มอบหมายจะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย     
 

ขอ ๑๖.    การจําแนกสภาพนักศึกษา 
 ๑๖.๑   การจําแนกสภาพนักศึกษา     สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก     จะจําแนกสภาพนักศึกษาเมื่อ 
  ส้ินภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศกึษาแบบทวิภาค   หรือส้ินภาคการศึกษาที่สามตามการจัด 
  การศึกษาแบบไตรภาค   นับตั้งแตเร่ิมเขาศกึษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒   เปนตนไป  จะ 
  จําแนกสภาพนักศึกษา   เมือ่ส้ินภาคการศกึษาปกติของแตละภาค    หรือเมื่อส้ินปการศึกษาสําหรับ 
  หลักสูตรที่มีการศึกษาตอเนือ่งตลอดป    สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือ 
  ปริญญาตรี  อาจใหจําแนกสภาพนกัศึกษาเมื่อส้ินภาคการศึกษาฤดูรอนได 
 

 



 

 

๑๐
 
 ๑๖.๒    การจําแนกสภาพนกัศึกษาใหพิจารณาวาเปนนกัศกึษาสภาพปกติหรือสภาพวทิยาทัณฑ ดังตอไปนี ้
                  (๑)  นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนเปนภาคการศกึษาแรก  หรือนกัศึกษา 
   ที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ 
         (๒)   นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๕๐  แตไมถึง  
  ๒.๐๐  จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ   
  ประเภทท่ี  ๑   ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง  ๑.๘๐  
  ประเภทท่ี  ๒  ไดแก  นักศกึษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐  แตไมถึง  ๒.๐๐  
 

ขอ ๑๗.    ฐานะชั้นปของนักศึกษา 
 ใหเทยีบฐานะชั้นปของนักศกึษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรนั้น 
 
ขอ ๑๘.    การพนสภาพการเปนนักศึกษา  
 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี ดังตอไปนี้ 
 ๑๘.๑      ศึกษาครบตามหลักสูตร   และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ  ๒๐ 
 ๑๘.๒   ไดรับอนุมัติจากอธกิารบดีใหลาออก  
                ๑๘.๓    อธิการบดีส่ังใหพนจากสภาพการเปนนักศกึษาในกรณี  ดังตอไปนี ้
 (๑)  เมื่อมีการจําแนกสภาพนกัศึกษา  และมแีตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐  
                (๒)  นักศึกษาสภาพวิทยาทณัฑประเภทที่ ๑   ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐   อีก  ๒  ภาคการ 
   ศึกษาติดตอกนัที่มีการจําแนกสภาพนกัศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก  ๓   
   ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค  
   หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา   โดยใชระบบอืน่ตามขอ ๕.๓ 
 (๓)  นักศกึษาสภาพวทิยาทณัฑประเภทที่  ๒    ที่มีแตมเฉลีย่สะสมต่ํากวา ๒.๐๐   อีก  ๔   ภาคการ 
  ศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจดัการศึกษาแบบทวิภาค   หรืออีก  ๖  
  ภาคการศึกษาติดตอกันที่มกีารจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศกึษาแบบไตรภาค   
  หรืออีก ๒ ปการศึกษาที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา  โดยใชระบบอื่นตามขอ ๕.๓ 
 (๔)  ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผลการศึกษาหรือ 
  ผลการสอบ  ยังคง  “ไมได”  หรือ “ไมผาน” 
 (๕)  มีเวลาเรียนเกนิ ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

 (๖)  เมื่อพนกําหนดเวลา  ๒  สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว  ยังไมลงทะเบียนเรียน  หรือยัง 
  ไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศกึษา โดยขาดการตดิตอหรือโดยไมมีเหตุผลสมควร 

 (๗)  นักศึกษาประพฤติผิดวินยัตามขอบังคับวาดวยวินยันกัศกึษาของมหาวทิยาลัย  หรือสถาบัน 
  รวม/สถาบันสมทบ   
 (๘)  มีปญหาทางจติจนเปนอุปสรรคตอการศกึษา         และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการประกอบ 
  วิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อพิจารณาขอมลู   และนําเสนอสภา 
  มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ   
 (๙)  ถูกลงโทษตามขอ ๒๒ 
 (๑๐)  ตาย 

 



 

 

๑๑
 

ขอ ๑๙.    การสําเร็จการศึกษา 
           ๑๙.๑  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบยีนเรียนเตม็เวลา    
 ๑๙.๒    หลักสูตรปริญญาตรี   (๕  ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา    
                ๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศกึษาปกต ิ   
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  
 ๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศกึษาปกติ  สําหรับการ 
  ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 
 
ขอ ๒๐.    การใหอนุปริญญาหรือปริญญา   
 การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา  นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
   ๒๐.๑    สอบผานรายวชิาและเกณฑอ่ืน ๆ  ครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
 ๒๐.๒   ไดแตมเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐    
 ๒๐.๓    เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศกัดิศ์รีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น 
 
ขอ ๒๑.   การใหปริญญาเกียรตินิยม 
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซ่ึงรวมทั้งรายวิชาที่
นักศึกษายายประเภทวิชา  หรือคณะในมหาวิทยาลัย   หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และเปนรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจําที่เทยีบรายวิชา  หรือ
โอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม   อันดับ ๑   เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา  ๓.๕๐  และไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิม   อันดับ ๒ เมื่อสอบไดแตมเฉลีย่สะสมไมต่ํากวา 
๓.๒๕  และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้  
 ๒๑.๑   มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรอืจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนดไวในหลักสูตร    
 ๒๑.๒  มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ  ๒๐ 
 ๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบยีนเรียนซ้ํา   หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตวั  หรือปฏิบัติงาน 
  แกตวัในรายวชิาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน 
 ๒๑.๔  ในกรณีที่นักศกึษาขอเทียบรายวิชา   และโอนยายหนวยกิต   จํานวนรายวชิาที่ขอยาย     หรือขอโอน 
   จะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร  
           

ขอ ๒๒.   การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ     
 ใหดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวนิยันักศกึษา โดยพิจารณาตามสมควรแกกรณ ี 
ดังตอไปนี ้

 ๒๒.๑  ใหไดสัญลักษณ  F ในรายวชิาที่ทุจริต 
 ๒๒.๒  ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตและใหพักการศึกษาในภาคการศกึษาถัดไปไมนอยกวา ๑  
   ภาคการศึกษาปกต ิ  
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